2/2021
měsíčník
Královského
města Berouna
XIX. ročník zdarma

Krátce z radnice
n Elektrokola zmizela
kvůli mrazu
Od 12. ledna byla dočasně
mimo provoz síť sdílených elektrokol v Berouně, Hýskově, Tetíně
a Králově Dvoře. Důvodem byl
podle provozního ředitele společnosti nextbike Czech Republic
Tomáše Karpova dlouhodobý
výrazný pokles teplot s mrazy
až -10°C. Využívání elektrokol
v mrazivých podmínkách by mohlo mít z dlouhodobého hlediska
negativní dopad na funkčnost baterií. Zároveň je v zimě s ohledem
na stav vozovek a povětrnostní
vlivy snížena bezpečnost cyklistů.

LIST
BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

UVNITŘ LISTU:
n Rychlé jednání radnice pomohlo
vyřešit dopravu na Jarově n Jak je
to se změnou územního plánu
v lokalitě Na Ptáku? n Děkujeme
za zasílání vašich podnětů n Nová
výstava na Pěší zóně představuje
dílo Jiřího Jeníčka

Beroun je i přes prodělanou
pandemii finančně zdravý

H

ospodaření měst a obcí komplikovala v loňském roce
nejen mimořádná opatření proti
šíření koronaviru, ale v závěru
roku i přijetí nových daňových
zákonů, které se negativně promítly do tvorby obecních rozpočtů na rok 2021. Přesto všechno
si Beroun zachoval své „finanční zdraví“ a účetní rok zakončil
k 31. 12. 2020 zůstatkem na účtu
ve výši 114 milionů korun.

Byť toto číslo svou výší přímo vybízí k veřejné pochvale, jde o pouhý
účetní údaj, který o reálném stavu
městských financí nic nevypovídá,
neboť zahrnuje i cenu již hotových
a k 31. prosinci neuhrazených investic.
„Vypovídající hodnotu má pouze
to, kolik z těchto peněz jsme schopni zapojit do rozpočtu na rok 2021.
V našem případě se jedná o částku
přesahující 43 milionů korun, která

nám umožní pokračovat v plánovaných investicích do rozvoje městské
infrastruktury,“ uvedla starostka
Soňa Chalupová.
Jak dále dodala, k tomuto výsledku hospodaření napomohla
rovněž spolupráce s renomovanými
odborníky. „Díky ní se nám podařilo
velmi přesně odhadnout důsledky
opatření, která nastala v souvislosti
s pandemií koronaviru,“ dodala.
dokončení na straně 2

n Putovní výstava Má vlast
cestami proměn
V průběhu března a dubna se
v Berouně objeví nová putovní
výstava Má vlast cestami proměn.
Tento projekt již dvanáct let přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel
v naší krajině. V rámci Středočeského kraje se tentokrát na unikátní výstavě prezentuje 21 projektů.
Má mezi nimi zastoupení i město
Beroun, a to díky proměně budovy Muzea berounské keramiky.
n Už máte aplikaci V obraze?
Chcete být informováni o aktualitách z městského webu?
Chcete mít k dispozici důležité
informace z města ve vašem
chytrém telefonu? Právě pro
vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE. V aplikaci najdete aktuální zprávy, kulturní a sportovní akce, úřední
desku a fotogalerii. Aplikace
podporuje operační systémy Android a iOS. Stáhnout ji můžete
zdarma prostřednictvím Google
Play a App Store. Více o aplikaci
na www.online-team.cz. n

Jednání zastupitelů

P

rvní letošní zasedání berounských zastupitelů je naplánováno na středu 24. února 2021.
Zastupitelé se budou mimo jiné
zabývat rozpočtem města na letošní rok. Jednání zastupitelů budete
mít možnost opět sledovat online
na webových stránkách města. n

www.mesto-beroun.cz

n Berounští medvědi Kuba a Matěj oslavili 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

Beroun přispěl hasičům na terénní čtyřkolku

B

erounští hasiči převzali před koncem roku
novou techniku, kterou je terénní čtyřkolka Can-Am TRAXTER HD10 T XU. Toto speciální
vozidlo 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. Speciální čtyřkolku si představitelé
města Beroun mohli osobně prohlédnout, když
ji hasiči přijeli představit před budovu berounské radnice. Velkou pozornost vozidlo vzbudilo
i u široké veřejnosti. n

n Speciální čtyřkolka pomůže hasičům ve špatně přístupném
terénu. Nové vozidlo představili na Husově náměstí.
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n Berounské koupaliště zvítězilo
v kategorii Sport a veřejné zdraví.

n Cena Komunální projekt roku je
křišťálové srdce.

Beroun je i přes prodělanou
pandemii finančně zdravý

pokračování ze strany 1
Podle ekonoma Luďka Tesaře,
který se téměř pětadvacet let specializuje na rozbor hospodaření
měst a obcí a je spoluautorem
zákona o rozpočtovém určení
daní, je skvělý stav berounských
financí založen na dosud výborné
finanční likviditě a poměrně nízké
zadluženosti.
Úvěrový rámec, který město
využívá pro své investice, šetří miliony korun ročně i tím, jak roste
cena např. stavebních prací. Díky

úvěrovému rámci jsme schopni
provést investici velmi rychle. Zároveň umožňuje městu využívat
dotačních titulů, kde je nezbytnou
podmínkou předfinancování projektů a finanční spoluúčast města.
V posledních čtyřech letech Beroun zlepšil své provozní saldo, vývoj běžných příjmů je lepší než vývoj
běžných výdajů a již deset let vykazuje souhrnně přebytek rozpočtu.
„Celkově lze vývoj financí označit za
excelentní práci vedení města i ekonomického managementu. Svůj po-

Venkovní koupaliště získalo cenu

A

ni nepříznivá koronavirová
situace nevedla ke zrušení letošního, v pořadí již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální
projekt roku 2020. Hodnotitelská
komise ocenila letos také jeden
berounský projekt. V kategorii
Sport a veřejné zdraví zvítězilo
zrekonstruované venkovní koupaliště na Velkém sídlišti. Kvůli nouzovému stavu a opatřením vlády
musel pořadatel soutěže, kterým
je časopis Moderní obec a Profi

Speciální svoz odpadu
n Svoz objemného
a nebezpečného odpadu
JARNÍ SVOZ
objemný odpad
- sobota 3. dubna 2021
nebezpečný odpad
- neděle 4. dubna 2021
PODZIMNÍ SVOZ
objemný odpad
- sobota 9. října 2021
nebezpečný odpad
- neděle 10. října 2021
n Svoz biologicky
rozložitelného odpadu
od rodinných domů
(1. 4.–31. 10. - 1x za týden,
1. 11.–31. 3. - 1x 14 dní):
úterý - oblast Jarov, Zavadilka,
Závodí
středa - oblast centrum, Hlinky,
Černý vršek, Malé a Velké sídliště
čtvrtek - nedostupná místa
od bytových domů: čtvrtek
(1x za týden)
n Ekodvůr v areálu AVE
Po celý rok samozřejmě můžete
využívat sběrný dvůr v areálu
ve Viničné ulici
Otevírací doba:
Pondělí až Pátek: 7:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 13:00

www.mesto-beroun.cz

Press, zrušit listopadové slavnostní vyhlášení výsledků v Českém
muzeu hudby v Praze. Plastiky

Oprava vodovodu
v ulicích Zvonařova
a U Dobré vody

ve tvaru srdce z českého křišťálu a symbolický šek na finanční
odměnu za úspěch v soutěži tak
tentokrát putovaly za nositeli projektů přímo na radnice. n

díl na tom má i mimořádně vysoká
výše investic do majetku města,“
hodnotí ekonomické počiny Berouna Luděk Tesař.
Kapitálové výdaje města na investiční projekty v roce 2020 přesáhly 271 milionů korun, což je
13 800 korun na jednoho obyvatele.
I přes dobré hospodaření
ekonomové Berounu doporučují,
aby uvážlivě využíval dotace, investoval zejména do technologií
a majetku vytvářejících podmínky
pro podnikání a bydlení a zaváděl
nové technologie snižující provozní výdaje a zlepšující komfort
služeb.
Město má v současné době
dluh 103 milionů korun, který je
schopno bez problémů splácet.
Strop bezpečné zadluženosti byl
přitom odborníky stanoven až na
500 milionů korun. n

V

odovody a kanalizace Beroun
po dohodě s městem Beroun
chystají v letošním roce opravu vodovodního řadu v ulicích Zvonařova
a U Dobré vody. Výkopových prací
využijí i plynaři, kteří zde také provedou potřebné opravy. Díky tomu se
zamezí opětovnému rozkopání ulic.
Následovat bude oprava povrchu ve
Zvonařově ulici i plánovaná rekonstrukce U Dobré vody. Přesný termín
zahájení stavebních prací zatím není
znám, obyvatelé ale budou ze strany
VaK Beroun včas informováni. n

Kontakty
na provozovatele
tepelného hospodářství
Zveřejňujeme nový kontakt
na provozovatele tepelného
hospodářství v Berouně a Králově Dvoře.

Havarijní linka: 800 77 88
Mail: tzr@tzr.cz
Web: www.tzr.cz

Nedostáváte Radniční list?

P

okud na vaší adrese není Radniční list opakovaně doručován, dejte nám vědět prostřednictvím e-mailu:
kttm@muberoun.cz. Nezapomeňte
uvést přesnou adresu. Kontaktovat
nás můžete také telefonicky na čísle
311 654 201. Problémy s doručováním se průběžně snažíme s Českou
poštou řešit. n

n Spoje na Jarov se městu po jednání s dopravcem podařilo rychle obnovit.

Na Jarov přestaly jezdit autobusy,
město rychle sjednalo nápravu

H

ned první lednový týden se
na nás obrátili obyvatelé
městské části Jarov s tím, že k nim
přestaly zajíždět autobusy a obě
zastávky byly dočasně zrušeny.
O této skutečnosti jsme bohužel
nebyli informováni Regionálním
organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID) ani samotným
dopravcem, ale až samotnými cestujícími. Tuto linku nyní zajišťuje
ČSAD MHD Kladno a.s. Okamžitě
jsme tedy začali situaci řešit. Po
urgenci místostarosty Michala Mišiny se podařilo obnovit autobusovou dopravu v této části města.
Autobusy ČSAD MHD Kladno,
které po integraci dopravy převzaly tuto trasu, měly problémy
s vytáčením vozidel v této měst-

ské části. Díky rychlému jednání
města se autobusová doprava na
Jarově opět obnovila a s AVE jsme
začali zároveň řešit terénní úpravy tzv. jarovské točny. Problém ale
řidičům autobusů přidělávají i zaparkovaná vozidla. Jakmile to počasí dovolí, vyznačí se v této části
návsi žluté čáry a vozidla, která zde
i přes zákaz zaparkují, budou odtažena. Lidé ale o parkovací místa
nepřijdou. „S parkovacím stáním
totiž počítáme podél vnitřního zeleného porostu. Autobusy se tak
budou moci v horní části jarovské
návsi vytáčet po vnějším oblouku,
zároveň přitom zachováme parkování pro místní obyvatele a jejich
návštěvy,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. n
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Strážníci pomohli
zraněné ženě

N
n O velkokapacitním očkovacím centru jednali zástupci města s Pavlem Pavlíkem, radním Středočeského kraje pro
zdravotnictví.

V Berouně brzy vyroste
velkokapacitní očkovací centrum

P

ředstavitelé města začali v lednu jednat s Pavlem Pavlíkem,
radním Středočeského kraje pro
zdravotnictví, se kterým řešili zřízení velkokapacitního očkovacího
centra v Berouně. Toto centrum
zaměřené na očkování proti ko-

Sprejeři poničili
lávku Na Ptáku

A

ni problém se sprejery v Berouně neustává. TTentokrát
si za svůj cíl vybrali lávku Na Ptáku. Pokud máte nějaké informace,
které by mohly vést k dopadení pachatele, sdělte je státní či městské
policii.
Rada města před časem schválila vyplácení jednorázové odměny
pro oznamovatele. Peníze budou
vyplaceny v případě, že informace
povede k obvinění a potrestání pachatele. n

ronaviru má sloužit nejen pro
obyvatele města, ale i pro všechny
zájemce z obcí naší spádové oblasti a možná i pro celý okres. Město
v první fázi vytipovalo místa, kde by
mohlo toto velkokapacitní očkovací
centrum vzniknout, a následně přijel Pavel Pavlík se svým týmem do
Berouna znovu, aby si jednotlivé lokality prohlédli a vybrali pro tento
účel tu nejvhodnější. „Středočeský
kraj nás v tomto směru požádal
o součinnost a my se snažíme být
co nejvíce nápomocni. Vybrali jsme
proto naše zařízení a uvidíme, zda
některé z nich bude pro daný účel
vyhovovat,“ uvedl místostarosta
Dušan Tomčo.
„Problém je zatím s nedostatkem vakcín, ale pevně věříme, že se
situace zlepší tak, aby pro zájemce
byla vakcína co nejdříve k dispozici.
Pak díky očkovacímu centru v Berouně budeme moci nabídnout na-

šim občanům možnost, aby se mohli nechat očkovat zde a nemuseli
jezdit do Prahy,“ dodala starostka
Soňa Chalupová. n

a tísňovou linku 156 městské policie zavolala v sobotu
16. ledna obyvatelka domu v ulici Karly Machové a oznámila, že
z bytu své sousedky slyší volání
o pomoc. Strážníci okamžitě vyjeli
na místo a opravdu uslyšeli zoufalý křik paní. Hlídka se s ženou
(ročník 1934) snažila komunikovat, paní ale na nic nereagovala,
jen volala o pomoc. Strážníci
proto vyrazili dveře bytu, což jim
zákon umožňuje ve chvílích, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení. V koupelně pak našli zraněnou ženu,
která si zlomila nohu v krčku.
Ženě poskytli první pomoc a následně ji předali záchranářům,
kteří ji odvezli k dalšímu ošetření
do nemocnice. n

K mincím se zloděj nedostal

N

eznámý pachatel poškodil
dva mincovníky u cykloboxů
v ulicích Karly Machové a U Kasáren. Přístroje byly zničeny
hrubým vražením předmětu do
mincovní šachty a tím došlo ke
zlomení mincovníku. Přitom snaha zlodějů dostat se k penězům
je marná. Samotné mince jsou
chráněny pancéřovým zásobníkem, ke kterému se nelze dostat.
Oba mincovníky byly obratem
vyměněné a nyní mohou cykloboxy lidé opět využívat. Cena za
uschování kola činí 5 Kč za 24
hodin. Vzhledem k problémům

s vandalstvím město Beroun navíc zvažuje umístění kamer, které by pomohly odhalit pachatele.
Zároveň prosíme veřejnost, aby
v případě, pokud budou svědky
nějakého výtržnictví, volali na
linku 156 nebo 158. n

Odpovídáme na dotazy občanů zaslané prostřednictvím e-mailu a kontaktního formuláře

Proč byla zavedena dvousložková cena vody?

P

řipomínky a podněty občanů
jsou důležitým informačním
zdrojem pro představitele berounské
samosprávy. Na jejich základě je možné život v Berouně stále zlepšovat
a zpříjemňovat. Pro komunikaci s veřejností slouží téměř čtvrt roku mailová adresa podnety@muberoun.cz.
Kontaktní formulář i již zodpovězené
dotazy jsou umístěné na webových
stránkách města v záložce Pro občany/
Dotazy občanů. Všechny podněty se
dostávají přímo k představitelům města a ti na ně mohou rychle reagovat
a řešit je. Za tu dobu jsme odpověděli
na desítky dotazů občanů, které najdete v záložce Pro občan. „Děkujeme
všem, kteří nás upozorňují nejen na
potřebné změny, ale přicházejí i s vlastními nápady na zlepšení. Všemi podněty se zabýváme a snažíme se podle
možností najít na většinu z nich řešení,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

www.mesto-beroun.cz

Zaslané náměty a dotazy jsou různorodé. Řada z nich se po integraci
veřejné dopravy týkala autobusových
spojů, dále pak výměny osobních dokladů v době nouzového stavu, parkování v modrých zónách nebo rozšíření
zásobníků sáčků na psí exkrementy.
Potěšila nás také pochvala za rekonstrukci části Švermovy ulice.
Jeden z častých dotazů se v poslední době týkal přechodu na formu
účtování cen za vodu v tzv. dvousložkové formě. O této skutečnosti jsme
vás informovali v lednovém vydání
Radničního listu. O zdůvodnění jsme
požádali ředitele Vodovodů a kanalizací Beroun Jiřího Paula:
Dvousložková cena není rozhodně
namířena proti šetrnému způsobu využívání vody. V některých regionech,
a Berounsko a Hořovicko mezi ně patří, je velký podíl přípojek, které jsou
zcela bez odběru nebo mají odběr

velmi malý. Pětina přípojných míst nezaplatí za šest let ani dost na výměnu
vodoměru, která se ze zákona musí
provést, i když přes něj neprotekl ani
kubík. Jsou to odběrná místa rekreačních objektů, zasíťovaných pozemků
bez staveb a nemovitosti s vlastní
studnou. Tyto náklady se rozpočítávají
do cen ostatním odběratelům.
Dvousložková cena je solidárnější
než jednosložková, více odráží to, že
je nutné udržovat nákladnou infrastrukturu. Jednosložková voda je nespravedlivá k těm, kteří odebírají více
než je průměr. Ve své platbě nesou
více nákladů za ty, kteří odebírají málo
nebo nic.
Zdůvodnění, proč právě regionální
cena přechází na dvousložkovou formu, a také kalkulačka, kde si může zákazník spočítat různé varianty odběru,
jsou také na webu www.vakberoun.cz
v sekci Dvousložková cena. n

J

sme rádi, když situaci díky vašim podnětům můžeme rychle
řešit. V případě chybějícího krytu
u lampy veřejného osvětlení, na
který nás upozornil všímavý občan,
pracovníci AVE odstranili závadu do
druhého dne. Stejně rychle se podařilo vyřešit další váš podnět, a to nevhodné umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici S. K. Neumanna. n

3

n Místostarosta Michal Mišina stejně jako zaměstnanci radnice přispěl na
Tříkrálovou sbírku do kasičky, která byla umístěna v zasedací místnosti.

n Vybrané peníze pak zástupkyním Charity Beroun předal místostarosta
Dušan Tomčo.

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhla i letos

Z

aměstnanci radnice i vedení
města měli v prvním lednovém pracovním týdnu opět příležitost přispět na Tříkrálovou sbírku,
kterou v našem městě tradičně
pořádá Charita Beroun. Tentokrát
se ale kvůli pandemii musela celá

akce obejít bez koledníků. Na
radnici proto byla jen umístěna
zapečetěná pokladnička, do které
mohli zájemci dávat své příspěvky.
Pokladničku pak zástupcům Charity předal v atriu radnice místostarosta Dušan Tomčo.

Pokud i vy chcete pomoci dobré
věci a přispět na Tříkrálovou sbírku, můžete tak učinit on-line prostřednictvím platební brány, více
informací najdete na www.trikralovasbirka.cz. Do online kasičky můžete přispět až do 30. dubna 2021.

Pokud zadáte částku a název Charita
Beroun či PSČ 266 01, půjde váš dar
také přímo do pečovatelské služby
Charity Beroun, kterou již čtvrtým
rokem vaše Tříkrálové dary podporují v její péči o seniory v domácí
péči v odlehlých částech regionu! n

Jak je to s placením poplatků za odpad a psy

B

ýše poplatků za svoz komunální odpadu a pro majitele psů zůstává stejná jako v předchozích letech.
Splatnost jednotlivých poplatků je do 31. května, podle
platné vyhlášky ale můžete bez sankcí zaplatit danou
částku až do konce srpna. Poplatky doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem. Pokud budete chtít zaplatit osobně v pokladně městského úřadu,
doporučujeme si nejprve ověřit provozní dobu, která se
kvůli koronavirovým opatřením může měnit.
n POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku: 700 Kč/osoba
Číslo účtu: 51-4855720247/0100
Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@
muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@
muberoun.cz, tel.: 311654163 (169, 170)

n POPLATKY ZA PSA
Výše poplatku v bytovém domě: 1 000 Kč/první pes,
1 500 Kč/každý další pes. Osoba starší 65 let: 200 Kč/
první pes, 300 Kč/každý další pes.
Výše poplatku v rodinném domě: 400 Kč/za každého
psa. Osoba starší 65 let: 100 Kč/za každého psa.
Číslo účtu: 19-326131/0100
Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@
muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@
muberoun.cz, tel.: 311654163 (169, 170)
Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků
vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově
náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem
z účtu a složenkou. n

n Pohled na centrum města ukazuje kouzlo staré architektury.

V

sobotu 16. ledna jsme si mohli
připomenout Den památky
Jana Palacha. Město Beroun připravilo u sochy Mistra Jana Husa
pietní místo, kde bylo možné zapálit svíčku a uctít památku této významné osobnosti českých a československých dějin. n

n Řeka Berounka na fotografiích Jiřího Jeníčka.

Nová výstava v galerii Pěší zóna představuje Jeníčkův Beroun

N

ová výstava věnovaná tentokrát berounskému rodákovi Jiřímu Jeníčkovi je k vidění
v Galerii Pěší zóna v Palackého

www.mesto-beroun.cz

ulici. Nese název Jeníčkův Beroun a navazuje na stejnojmenný kalendář, který město vydalo
v loňském roce při příležitosti

125. výročí narození tohoto známého fotografa. Výběr fotografií
ze souboru 84 snímků rodného
města a jeho okolí, které Jiří Jení-

ček nafotil v roce 1943 při pobytu v Berouně, si můžete na šesti
výstavních panelech prohlédnout
až do května. n
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Jak je to se změnou územního plánu
v berounské lokalitě Na Ptáku?

Jak je to se změnou územního plánu v berounské
Berounští zastupitelé se na svém prosincovém jednání zabývali mimo jiné změnou územního plánu č. 4. Mezi projednávanými body byly
lokalitě
Namajitelů
Ptáku?pozemků a nemovitostí v lokalitě Na Ptáku, z nichž nejvíce diskutovaný byl návrh č. 60. Rodina Provaznikova v něm
i tři žádosti

žádá převést
v územním
cca jednání
7,6 hazabývali
plochymimo
ze současného
Berounští
zastupitelé
se na svém plánu
prosincovém
jiné změnou nezastavěného území (NS) na pozemky k individuálnímu bydlení (BI). Současně s touto
předložila zastupitelům
jedinečnou
nabídku!
územního
plánu č.žádostí
4. Mezi projednávanými
body byly i tři žádosti
majitelů pozemků
a
nemovitostí v lokalitě Na Ptáku, z nichž nejvíce diskutovaný byl návrh č. 60. Rodina
Provaznikova
v něm
žádá převést v územním
plánu územního
cca 7,6 ha plochy
ze současného
polečně
s požadavkem
na změnu
plánu
totiž nabídla
Vzhledem k tomu, že v současné době veškerou infrastrukturu ponezastavěného území (NS) na pozemky k individuálnímu bydlení (BI). Současně s touto
městu
darovat
majetek
v
rozsahu
83
ha
v
podobě
lesů a zeměděl- třebnou k rozvoji lokalit platí v Berouně investor, lze předpokládat, že
žádostí předložila zastupitelům jedinečnou nabídku!

S

ských pozemků v lokalitě Na Ptáku.

Společně s požadavkem na změnu územního plánu totiž nabídla městu darovat majetek v
rozsahu 83 ha v podobě lesů a zemědělských pozemků v lokalitě Na Ptáku.

Co bylo předmětem hlasování

Komise
pro územní
plánování a úřad územního plánování, který je
Co bylo
předmětem
hlasování

Komise
pro územní plánování
územního
plánování,
který
je pořizovatelem
změny,
a
pořizovatelem
změny, aa úřad
následně
pak
i Rada
města
doporučily
zastunásledně pak i Rada města doporučily zastupitelstvu města prověřit celou lokalitu Na Ptáku
pitelstvu města prověřit celou lokalitu Na Ptáku územní a ekonomicúzemní a ekonomickou studií, a teprve po posouzení proveditelnosti, racionality nabídky a
kou studií,
a teprve
po posouzení
proveditelnosti, racionality nabídky
účelnosti
takového
daru o této
žádosti dále rozhodnout.

a účelnosti takového daru o této žádosti dále rozhodnout.
Doporučení Rady města Beroun ke změně č. 60:

Doporučení Rady města Beroun ke změně č. 60
60.

ProvaznikScott
Veronica Ann
v zastoupení:
Jan Beneš

Změna využití pozemků na
bydlení individuální z plochy
NS.opvz
(plocha
smíšená
nezastavěného území, ochranná
zóna,
přírodní
preference,
vodohospodářství, zemědělství)

1887/1,
1887/2
k.ú.
Beroun
(Na Ptáku)

prověřit celou
lokalitu Na Ptáku
územní a
ekonomickou
studií
z důvodu napojení
na veřejnou
infrastrukturu s
vyhodnocením
proveditelnosti
záměru
rozhodnout až na
základě výsledků
ÚS
(6-0-0)

Jakzastupitelstvo
má postupovat
zastupitelstvo města
Jak má postupovat
města

zastupitelé rozhodnou o tom, že tyto případné investice bude opět hradit investor, resp. navrhovatel změn.

Rozhodnuto zatím nic není
Opozice před projednáním změny územního plánu připravila petici,
v níž byla řada nepodložených a nepřesných údajů, které rozhodně nemohou být podkladem pro relevantní rozhodnutí zastupitelů ani občanů. Na stole nemáme žádné konkrétní návrhy například v petici uváděných mostů, kanalizačních přípojek atd. Nic takového v současné době
zkrátka neexistuje. Nelze tudíž ani tvrdit, že za něco bude město platit.
Nutno také podotknout, že příprava změny územního plánu probíhá zcela v souladu se zákonem a každý občan bude mít tedy možnost se
v dalších etapách procesu ke všem záměrům vyjádřit v rámci veřejného
projednání.
Co bude dál?
Zatím tedy požadavek na změnu územního plánu nebyl přijat ani zamítnut. V souladu s jednacím řádem byl přesunut a zastupitelé budou
o lokalitě Na Ptáku, respektive zmíněných třech bodech územního plánu jednat na svém dalším zasedání. Tak bude možné předložit relevantní informace pro správné rozhodnutí každého za zastupitelů. Věříme,
že se každý z nich rozhodne dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. n

„V chvíli
tutomusí
chvíli
musí
vedení
města,
ale zastupitel
i každýposuzovat
jednotlivý
„V tuto
vedení
města,
ale i každý
jednotlivý
celouzastupitel
záležitost
sposuzovat
péčí řádného celou
hospodáře.
Musíme tedy
zajistitřádného
dostatek kvalitních
a relevantních
podkladů
záležitost
s péčí
hospodáře.
Musíme
tedy
pro
to, abychom
mohlikvalitních
řádně rozhodnout
v souladu se zákonem,“
uvedla
starostka
města
zajistit
dostatek
a relevantních
podkladů
pro
to, abychom
Soňa Chalupová.
mohli řádně rozhodnout v souladu se zákonem,“ uvedla starostka města Soňa Chalupová.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
Hospodaření obce
§ 38
(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu
s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.
Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením
povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání
s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně
odůvodněn.
Ponechat současný stav nebo ne?
Lokalitu Na Ptáku asi není třeba většině Berouňanů představovat.
Lidi přitahovala již v minulosti a rozhodně to není neobydlené a opuštěné místo. Mimo jiné zde najdeme i známou chatovou osadu, která
vznikala postupným vývojem ze zahrádkářské kolonie a významná část
lidí zde dnes trvale žije. Celá lokalita má ale nedostatečnou infrastrukturu i pro stávající využití, a to jak dopravních, tak inženýrských sítí. Na
to zároveň doplácí i majitelé stávajících objektů, kteří díky neexistující
infrastruktuře nemají možnost své nemovitosti zrekonstruovat a účelně využít.
„I z tohoto důvodu proto zastupitelé na svém prosincovém jednání
rozhodli, že nechají zpracovat komplexní studii celé oblasti Na Ptáku.
Z ní pak vyjde doporučení, co je potřeba řešit a jakým směrem by se
měla dále tato lokalita vydat. Zastupitelé nyní mají možnost tuto část
města nasměrovat k takovému stavu, který by jí prospěl, nebo ji nechat
nadále v tomto neutěšeném stavu,“ konstatoval místostarosta Michal
Mišina.
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Vše o očkování
proti COVID-19 seniorů 80+

Středočeský kraj nás požádal o pomoc se zajištěním informovanosti berounských občanů starších 80 let o očkování proti COVID-19.
V době, kdy šel Radniční list do tisku, však bylo ve Středočeském kraji očkování seniorů úplně pozastaveno a nebylo známo, kdy se
konkrétně v Berouně obnoví. S dotazy ohledně očkování ve Středočeském kraji se občané mohou obracet na bezplatnou informační
linku 800 710 710 či e-mail covid@kr-s.cz.

REGISTRACE SENIORŮ 80+ K OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ
OD 15. LEDNA 2021 V CENTRÁLNÍM REGISTRAČNÍM SYSTÉMU

Jak se registrovat?
➜ vyplnit on-line registrační formulář na uvedeném webovém odkazu, musíte
souhlasit s vyplněním informací

Kdo mě může registrovat?
➜ registraci můžete provést sami na webových stránkách, nebo telefonním
čísle 1221
➜ registrovat Vás mohou také Vaši rodinní příslušníci, Váš praktický lékař,
sociální pracovníci…

Kde se registrovat?
➜ na webových stránkách: https:crs.uzis.cz
➜ telefonicky prostřednictvím pracovníků linky podpory – tel. číslo: 1221

Co je potřeba pro úspěšnou registraci?
➜ vyplnit on-line registrační formulář na uvedeném webovém odkazu,
nebo telefonicky na telefonním čísle: 1221
musíte souhlasit s vyplněním informací

Kde očkování bude probíhat?
V místech podle nabídky rezervačního systému
Potřebujete radu od pracovníků MěÚ Beroun?
V Berouně nadále fungují 2 krizové linky ohledně koronaviru,
kam se mohou občané obrátit s dotazy.
Telefonní linky pomoci tel. 311 654 341 a 311 654 336
jsou v provozu ve všední dny v čase od 8:00 do 14:00.

www.mesto-beroun.cz
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Okénko zastupitelů
Neznalost ani nepřipravenost zastupitele neomlouvá

N

Školáci se mohou těšit
na Objevitelské soboty i Edubus

N

avzdory omezením v souvislosti
se zhoršenou epidemiologickou
situací se na podzim uskutečnila
významná část vzdělávacích akcí
projektu Místního akčního plánu
vzdělávání ORP Beroun II. financovaného v rámci Operačního programu

Jubilea
n Dne 27. ledna oslavila 85. narozeniny paní Milada Boudová. Hodně zdraví a radosti z pravnoučat
přejí Jarda a Milan s rodinami.
n Naše milovaná babička Jarmila
Drdová oslaví dne 1. února 91. narozeniny. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou náladu a víru, že
všechno dobře dopadne, přeje do
dalších let celá rodina s vnoučaty
a pravnoučaty.
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. Na základě reakcí některých z nich jsme se ale
rozhodli vrátit k původnímu systému,
kdy uvedeme pouze přání jubilantům, 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.

Zubní pohotovost
n 6. a 7. 2. MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
n 13. a 14. 2. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 20. a 21. 2. MUDr. Veronika Kalinová, Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 27. a 28. 2. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
Pohotovost je od 8:00 - 11:00

www.mesto-beroun.cz

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Některé
v distanční podobě, jiné za dodržení
platných nařízení. Asi čtvrtina jich
musela být přesto zrušena nebo přesunuta na jiný termín. Naplno pracovaly i pracovní skupiny.
Jen během září se konalo šest
vzdělávacích akcí určených jak pro
pedagogy, tak neziskové organizace
či rodiče. Ti se mohli zúčastnit například přednášky S knížkou do života,
která byla zaměřena na čtenářskou
pregramotnost. Pro neziskovky byly
určeny přednášky na téma „facilitace
a vedení porad“ či „vyhodnocení potřeb dětí“. Erudovaný školitel a lektor
v oblasti řízení a hospodaření škol
Pavel Zeman vedl seminář nazvaný
Změny právních předpisů ve školství
určený pro ředitele škol. První z řady
plánovaných exkurzí pod vedením
autora publikace Regionální vlastivěda Mgr. Emila Šnaidaufa zavedla
pedagogy do okolí Berouna.
Druhá, říjnová exkurze s panem
Šnaidaufem směřovala do okolí Tetína. Právě říjen byl na akce ještě bohatší – proběhlo jich osm.
Říjnové webináře pro pedagogy
byly aktuálně zaměřeny na podporu
on-line výuky. Zahájen byl rovněž
první semestr programů pro talentované a nadané žáky, prvním tématem
byla Nezkrotná příroda. Do konce
roku 2020 se konaly ještě další dvě
Objevitelské soboty na téma Svět očima fyzika a Egypt – hieroglyfy, mumie
a hrobky, další jsou plánované na počátek roku 2021.
Listopadové akce měly nejčastěji
podobu on-line školení a z velké části
se týkaly právě prohloubení znalostí
o možnostech distanční výuky. Počátkem roku 2021 by měly být zahájeny
další dva zajímavé vzdělávací programy určené pro žáky ZŠ. Jde o program nazvaný Finanční gramotnost
a projekt EDUBUS, který umožňuje
popularizaci polytechnických oborů
pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí. (pan) n

a prosincovém zastupitelstvu jsme byli svědky svérázného přístupu zastupitelů za Beroun sobě ke správě města a k procesu územního plánování. Bodem jednání byl i návrh na pořízení změny územního plánu, součástí bylo
i hlasování o 63 návrzích od občanů. Šlo o první síto, kterými návrhy se dále
podrobněji zabývat, a které v první fázi vyřadit. V žádném případě se nejednalo
ani o zadání nebo rozhodování, co v ÚPD bude a nebude. Sporným bodem se
stalo jednání o nabídce paní Provazníkové věnovat městu nemovitý majetek
výměnou za změnu funkční plochy jednoho rozsáhlejšího pozemku na bydlení
individuální. Nabídka je to výjimečná, ale to samozřejmě nemusí znamenat všeobecně prospěšná a tak je postup vedení města podrobněji posoudit všechna
pozitiva a negativa před samotným rozhodnutím logický a v souladu se zákonem. Překvapilo mě, že bez povšimnutí zůstal návrh pana zastupitele Voldána
prakticky znehodnotit zastavitelné pozemky města změnou funkční plochy na
nezastavitelnou zeleň. Že přijde podnět znehodnotit majetek města v řádech
desítek milionů korun od člena finančního výboru, je pro mě zarážející. Přesto
se pan zastupitel Voldán nebál jít ve svém návrhu ještě dál a navrhl znehodnotit
i majetek soukromých vlastníků v řádů desítek milionů korun rovněž změnou
funkčních ploch na zeleň nebo veřejná prostranství. Ti o takovém návrhu samozřejmě nemají tušení. Nikdo se jich neptal. Město by velmi pravděpodobně
čelilo žalobám o vysoké náhrady nebo rovnou zneplatnění takové změny územního plánu. Zda takový návrh přišel z neznalosti práva nebo nepřipravenosti na
následky, můžeme spekulovat. Irena Mastná n

Pořízení územní změny územního plánu
v lokalitě Na Ptáku

J

ednání zastupitelstva 16. 12. 2020 představilo plán rozsáhlé výstavby v lokalitě Na Ptáku. Konkrétně investor žádá změnu ÚP, aby mohl zastavět pole
o rozloze cca 78 000 m2 (všechna pole ve svahu nad cyklostezkou do Hýskova).
V písemných podkladech pro zastupitele bylo uvedeno, cituji: „Změna
využití pozemků na bydlení individuální z plochy NS.opvz (plocha smíšená
nezastavěného území, ochranná zóna, přírodní preference, vodohospodářství,
zemědělství). Pozemky 1887/1, 1887/2 k.ú. Beroun.“
Vedení města tento záměr doporučilo zastupitelstvu posunout do dalších
stupňů jednání o změně územního plánu (ÚP) a to i přesto, že opakovaně tvrdí, že
nechce rozšiřovat plochu zástavby povolené v ÚP. Důvodem má být „mimořádná“
nabídka investora, že poskytne městu své zbylé pozemky lesů a polí v lokalitě Na
Ptáku o celkové rozloze cca 83 ha a chce se podílet na výstavbě infrastruktury.
O nabídce byli ale zastupitelé města informováni jen ústně těsně před hlasováním. Nabídku navíc nevyslovil zástupce investora, ale pouze paní starostka
a páni místostarostové. Jak by se pak daly po investorovi vymáhat ústní závazky, které nevyslovil?
Celý proces vykazuje řadu dalších přehmatů. Vedení města prezentovalo na
zastupitelstvu 16. 12. mapu pozemků, které má investor darovat a jejich cenu
„laicky“ odhadl na 350-400 milionů Kč. Přitom cena polí se pohybuje do 50 Kč/
m2 a cena lesů je ještě nižší. Násobíme-li 830 000 * 50 = 41 500 000 Kč, odhad
vedení města je řádově desetkrát nadhodnocen, proč?
Proč přichází nabídka vůbec do úvahy, když bylo řečeno, že výstavba by se
neobešla bez mostu a další infrastruktury?
Obáváme se, že mimořádný dar by nepokryl ani náklady na infrastrukturu
a celý projekt by kromě zničení přírodně cenné lokality znamenal i finanční
ztráty pro město. Hlasování 16. 12. skončilo patem a bylo odročeno.
Pokud se záměrem výstavby Na Ptáku nesouhlasíte, podpořte naši petici
„Nesouhlasíme s výstavbou Na Ptáku“. Případně nás kontaktujte na adam.
propark@seznam.cz
S přáním všeho dobrého v novém roce, Adam Voldán, Beroun sobě n

Čtěte své maily pozorně

J

ak se v lednu někteří z nás mohli sami přesvědčit, zneužití osobních údajů není vůbec složité. Stačí k tomu znát vaší e-mailovou adresu a podvod
je na světě. Do schránky vám pak stejně jako v našem případě může přijít
e-mail s žádostí o potvrzení vašeho podpisu v rámci elektronické petice! Jen
tak mimochodem se dozvíte, že se vaše jméno snažil někdo „propašovat“
do petice, o které ani nemusíte nic vědět. Naštěstí je potřeba provést jeden
závěrečný krok, a to právě prostřednictvím e-mailu potvrdit souhlas s vaším
podpisem. Proto závěrem jedna dobrá rada, čtěte své maily pozorně, než
něco potvrdíte či odsouhlasíte. Jinak byste mohli být nepříjemně překvapeni, kde všude se vaše jméno může objevit. n
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Ředitel 2. ZŠ a MŠ Preislerova Pavel Herold o školství v éře koronavirové epidemie:

Všichni jsme spadli do vody
a snažíme se plavat co nejlépe
Již téměř rok bojujeme v České republice s koronavirovou epidemií. Epidemiologická opatření se dotkla každého z nás. Velkou měrou zasáhla také do školství. Zásadně ovlivňují výuku a všechna opatření
pociťují jak žáci, tak jejich rodiče a pedagogové i další školští pracovníci, kteří se také museli rychle
vypořádat s novou situací. Jak se koronavirová epidemie odráží ve sféře školství, jsme se zeptali ředitele
2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici Pavla Herolda. Právě jejich škola totiž byla vybraná v rámci ORP Beroun,
aby v době pandemie koronaviru vykonávala péči o děti a mládež v nouzovém stavu. Toto nařízení vydává
hejtmanka Středočeského kraje a je tudíž povinné. Znamená to, že i ve chvílích, kdy byly školy i mateřinky zavřené, byla tato škola otevřená pro děti zdravotníků, policistů a dalších vybraných profesí.
n Od počátku koronavirové epidemie vaše škola již třikrát byla
určena pro výkon péče o děti
vybraných profesí. Můžete nám
prozradit, co to pro vás organizačně znamenalo?
Zajistit personálně pedagogický
dozor pro skupiny dětí a techniku pro
tyto děti. Komunikovat s Krajským
úřadem Středočeského kraje a následně rodiči, zabezpečit nástup dětí
do školy, dále vyjednat se školní kuchyní Scolarest stravování pro dané

řízení mají, očekával jsem mnohem
větší zájem. Pak ministr Blatný chce
otevřít školy, aby se ulevilo nemocnicím, tomu opravdu nerozumím.
Momentálně se staráme o dvě děti.
(k 15. lednu 2021 – pozn. red.) Na
podzim chodilo 7 dětí a víme, že nemocnice měla vlastní „dětské oddělení“, pro děti svých zaměstnanců.
Nicméně z rozhodnutí hejtmanky
musí být škola v rámci ORP vybrána
a připravena poskytnout pro zájemce tyto služby.

n 2. ZŠ a MŠ Preislerova se v době přísných opatření starala o děti rodičů
vybraných profesí v rámci celého Berounska.
děti. Rodiče se totiž musí domluvit
se zaměstnavatelem, ten musí požádat krajský úřad o vyhledání školy
a zabezpečení místa pro jejich děti zaměstnanců. Krajský úřad kontaktuje
školu a ředitel školy potom rodiče
a následuje domluva s rodiči o nástupu dítěte do školy. Myslím si, že je
to zbytečně moc kroků. Kdyby přišli
rodiče s potvrzením od zaměstnavatele – ti by byli dopředu vybráni – tak
může dítě ihned nastoupit.
n Jaký byl zájem o tuto službu,
respektive kolik dětí jste měli na
starost a kolik bylo potřeba vyčlenit personálu pro tuto službu?
Když v mediích slyším, jaké personální problémy zdravotnická za-
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n Jaká bylo potřeba učinit opatření, ať již hygienická případně
technická?
Při minimální účasti ostatních
dětí na výuce se opatření dala lehce
zvládnout a při malém počtu dětí
pracovníků IZS jsme pomoc města
prakticky nepotřebovali.
n Epidemie tohoto rozsahu
a všechna opatření, která s sebou
přinesla, byla pro všechny ředitele škol zcela nová zkušenost. Jak
vy osobně vnímáte všechna nařízení týkající se školy a docházky?
Chápu, že jsme v podobné situaci poprvé, ale opatření a organizaci
ze strany ministerstev a vlády pokládám za chaotická a postrádám tam

domluvu mezi ministerstvy. Jsem ze
staré školy a na vojně nás učili o jednotném velení. Myslím si, že v této
situaci je nezbytné. Jedná se o krizové řešení situace a mělo by vypadat
jinak. To je ale můj osobní názor.
n Jak spolupracujete s Městským úřadem Beroun a vedením
města?
Co se týče situace ve škole, jsme
v neustálém spojení s odborem
školství a volnočasových aktivit
a s paní Stančíkovou, která má na
starost krizové řízení na Městském
úřadu Beroun. O situaci se aktivně
zajímá i místostarosta Dušan Tomčo,
který má školství ve své gesci.
n Jak se se situací vypořádávají
vaši učitelé a žáci?
Jsme škola, která je velmi dobře
vybavena ICT technikou. Peníze na
nové počítače nyní také pomohly,
máme tím pádem dostatek počítačů na zapůjčení i pro děti – „staré“
učitelské. Mohli jsme poskytnout
počítače i pro asistenty pedagoga,
kteří mohou individuálně pracovat
s některými dětmi. To je jedna stránka věci a druhá stránka jsou učitelé
za klávesnicemi. Protože naši učitelé
s ICT technikou dlouhodobě pracují,
měli určitě výhodu proti jiným školám. My jsme na online výuku ihned
byli připraveni. Je jasné, že neběželo
všechno hned ideálně. Ale máme ve
škole zkušené pedagogy, kteří pomohli ostatním.
n Jak jste v tomto směru spolupracovali s rodiči?
Měli jsme už od jara při první
vlně epidemie interakce od rodičů
i dětí, například kvůli používanému
softwaru týče. Poslali jsme rodičům také dotazníky. Přišlo asi 150
mailů s pozitivními ohlasy – děkuji
za ně. Dva maily byly s negativním
hodnocením. S těmi rodiči jsme se
spojili. Nyní celá škola používá SW
TEAMS od Microsoftu, sjednotili
jsme výukovou platformu. Z každé

n Ředitel Pavel Herold při ocenění
úspěšných berounských biatlonistů.
třídy má ředitelna nasdílený jeden
žákovský rozvrh pro kontrolu. Museli jsme udělat a děláme průběžné
korekce. Jsem si vědom některých
nedostatků a snažíme se je odstranit. Ve škole, kde pracuje 45 učitelů
a 16 asistentů, je potřeba neustále
s vyučujícími být v kontaktu a spolupracovat a snažit se to vštěpovat
i ostatním. Reagujeme pochopitelně
na ohlasy od rodičů i žáků.
n Učitelé jsou přítomni ve škole
nebo pracují z domova?
Někteří učitelé pracují z domova,
někteří ze školy - to závisí na kvalitě
připojení. Ve škole máme připojení
velmi dobré – obě hodnoty se pohybují kolem 100 Mb/s. Fungují
i vzájemné hospitace na online
hodinách. Ve škole pracuje Mgr.
Radek Dlouhý, který je i krajským
metodikem pro ICT a může pomáhat kolegyním a zodpovědět jejich
případné dotazy tak, aby se mohly
v online vyučování zlepšovat. Všichni jsme spadli do vody a snažíme se
plavat co nejlépe.
n Myslíte si, že se zhoršila úroveň vzdělání u dětí?
Žáci, kteří pracovali dobře před
koronou, pracují dobře i nyní. Ti,
kteří pracovali na méně procent,
pracují podobným způsobem
i nyní. Tady záleží na rodičích, jak je
vedou k práci. Někteří žáci pracují
„papírově“ – vyzvedávají a odevzdávají práce v recepci školy. Procento
žáků, kteří se nezapojují do výuky,
je proti jarním měsícům nyní velmi
nízké. Existují prostě rodiny, které
svoji výchovnou funkci nezvládají.
Distanční vzdělávání je nyní již legislativně proti jaru ošetřeno školským zákonem a je povinné. Někteří zákonní zástupci to zatím nevzali
na vědomí. Ale je jich minimum. Od
rodičů potřebujeme, aby zasáhli,
když se děti připojí na výuku a věnují se přitom jiné činnosti. U malých dětí bychom uvítali, kdyby děti
vedli k četbě. n
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Václav Chaloupek vzpomíná na svůj život s medvědy:

Celé natáčení bylo jeden
silný zážitek, na který
vzpomínám dodnes
V

elkolepé oslavy, nepřeberné
množství gratulantů, děti
i dospělí kolem výběhu, doprovodné akce a soutěže o ceny. Takové jsou tradiční oslavy medvědích
narozenin, které připadají na
13. ledna. Bohužel letošní 21. narozeniny byly v režii koronavirových opatření. Přestože jsme nemohli připravit žádnou slavnost,
přišli starostka Soňa Chalupová
s místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem předat
chlupáčům něco na zub. Nechybělo jejich oblíbené hroznové víno,
med a melouny.
Oslavu narozenin svých večerníčkových hvězd nikdy nevynechal jejich adoptivní rodič, režisér
Václav Chaloupek. Ani letošní rok
nebyl výjimkou, a tak jsme mohli
opět sledovat, jak už při příjezdu
se medvědi hnali výběhem, aby
Václava Chaloupka náležitě přiví-

tali. „Pro mě je to největší překvapení, protože jsem nečekal, že mě
i po tolika letech poznají a budou
na mě takto reagovat. Nevím, jak
je to v přírodě, ale asi svou mámu
také poznávají. A já jsem vlastně jejich máma, táta totiž mladé
žere. Medvíďata jsme museli odebrat brzy, byly jim 4 týdny a byla
ještě slepá. Takže první, koho
viděla, jsem byl já,“ vzpomínal
na své první dny s Kubou, Vojtou
a Matějem Václav Chaloupek.
Od té doby je pro ně zkrátka
autorita. „Na období natáčení
seriálu Méďové vzpomínám moc
rád. Byl to silný zážitek, moje
první práce s medvědy. Dny tenkrát neuvěřitelně letěly. Prodělali
jsme i krizi kvůli krmení. Zkoušeli
jsme alternativy, nakonec jsme
vymysleli náhradní krmení, které
se skládalo z mléka, vody a pro
uklidnění žaludku medvíďat lžič-

n Hroznové víno dostali k 21. narozeninám medvědi od berounské starostky Soni Chalupové.
ku netučného tvarohu, pro pohlazení jeden žloutek a pro posílení
lžičku hroznového cukru. A na
tom kluci vyrostli. Nakonec jsem
tímto způsobem zkrmil 2000 plechovek kondenzovaného mléka,“
přiznává režisér.
Týdny a měsíce strávené
s medvíďaty byl pro něj, jak sám
přiznává, jeden silný zážitek,
na který rád vzpomíná dodnes.
„Ale asi nejsilnější okamžik byla
chvíle, kdy jsem přijel z Českého
Krumlova a vyndal jsem doma
krabici, ve které byli tři spící tvorečkové, které ani nevypadali jako

medvědi. Tenkrát jsem si pomyslel, hlavně aby to všechno dobře
dopadlo,“ uzavírá své vzpomínání
Václav Chaloupek.
A jeho přání se splnilo! Nejenže dobře dopadlo samotné
natáčení a pobyt medvíďat u Václava Chaloupka, ale našlo se pro
ně i skvělé místo pro jejich další
život. Tím se stala naše Městská
hora, která je jejich domovem od
října roku 2000. Tak Kubovi a Matějovi k jejich letošním 21. narozeninám přejme, aby s námi v Berouně žili ve zdraví ještě spoustu
dalších let! n

Ošetřovatelka Dagmar Krejsová má medvědí kluky přečtené:

Matěj je akčnější, Kuba zase větší komediant
O

berounské medvědy Kubu
a Matěje s láskou již léta pečuje Dagmar Krejsová. Kdo jiný
by nám tedy o našich chlupáčích
mohl říct více, než právě ona?
V den narozenin Kuby a Matěje
jsme proto požádali jejich ošetřovatelku o rozhovor.
n Jak dlouho o medvědy v Berouně pečujete?

Jsem s nimi již dvacet let, od
jejich příjezdu do Berouna se
o ně starám. Nebylo to pro mě
složité rozhodování, zda tuto
práci vzít. Vždy jsem měla zvířata
ráda, měla jsem s nimi zkušenosti i díky tátovi, který dělal hajného. Pečovat o medvědy proto byla
jasná volba a vůbec toho nelituji.
Nedovedu si představit, že bych
dělala něco jiného. Vytvořil se

n Dagmar Krejsová se o medvědí brášky stará od jejich prvních dní
v Berouně.
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mezi námi úžasný vztah. Kuba
i Matěj jsou zkrátka hodní a milí.
n Ale určitě nemají stejné povahy. Jak byste je popsala po
této stránce?
Kuba je určitě klidnější, Matěj
je spíš akčnější a víc se hýbe. Je
to vidět například i v létě, kdy se
Kuba nejraději válí, to Matěj víc
ve výběhu chodí. Kuba je ale zase
větší komediant, rád se předvádí.
n S čím nejraději dovádějí?
To je různé a záleží na ročním
období. Teď v zimě například milují sníh, rádi se i kloužou. Ale
bohužel v posledních letech je té
nadílky čím dál méně. V zimě většinou vstávají déle, kolem desáté
hodiny, ale když je sníh, tak vylezou dřív. Oni ví, co se v přírodě
děje. V létě je zase hodně baví například bazén, koupání je jejich.
n Prozradíte nám, na čem si
chlupáči nejvíce smlsnou?
Vlastně na tom, čeho mají
nejmíň. Ale mají rádi to, co je sladší, takže například hroznové víno,
rozinky, melouny. Ale samozřejmě
kdyby i těchto surovin měli hodně,

tak se toho přejí a nebude to pro
ně už takové lákadlo.
n Kuba a Matěj patří mezi největší atrakce našeho města. Jak
podle vás vnímají pozornost
lidí?
Od začátku jsou na lidi zvyklí,
takže to není problém. Ale samozřejmě záleží na reakcích a chování návštěvníků Městské hory.
n Co naši medvědi a zimní
spánek, zatím se mu už 21 let
úspěšně vyhýbají, čím si to vysvětlujete?
Důvod neznám, ale upřímně
řečeno bych byla raději, kdyby
spali i kvůli jejich zdravotnímu
stavu, protože ten zimní spánek
je pro ně důležitý. Nedávno jsem
se doslechla, že při zkoumání
medvědů mají tato zvířata schopnost při zimním spánku utlumit
svůj metabolismus. Takže podle
mého názoru by to pro jejich
zdraví bylo prospěšnější. Nicméně je znát, že v zimě mají klidnější režim, vstávají déle a naopak
chodí brzy spát a jsou celkově
klidnější. n
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Poškozování elektrokol
není zábava, ale trestný čin!

V

n Jedna z odhalených černých skládek nad Jarovem.

Za založení černé skládky
hrozí vysoká pokuta

D

íky podnětům všímavých občanů se podařilo na území města odhalit další dvě černé skládky.
„Pracovníci AVE likvidovali odpad
za garážemi v lokalitě Na Máchovně
a v lese nad Jarovem, kam někdo odvezl větší množství dřevěných desek
a prken. Velký úklid drobného odpadu proběhl v lednu také na břehu
Berounky naproti pekárně. Bezohledné chování některých našich
spoluobčanů zbytečně stojí peníze
nás všechny,“ připomněl místostarosta Michal Mišina. Přitom by stačilo využít možnosti zdarma odložit
objemný odpad ve sběrném dvoře
nebo používat odpadkové koše.
Městská policie všechny podobné
případy dokumentuje a její úspěš-
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nost při odhalování původců nelegálních skládek je poměrně vysoká.
V minulosti již bylo za založení černé
skládky uděleno několik pokut. Maximální výše za porušení městské
vyhlášky o nakládání s odpadem
může přitom být až 50 tisíc korun.
Za černou skládku je považován
také stavební materiál z rekonstrukce bytu, suť, nábytek a další odpad
odložený vedle kontejnerů.
Je tedy i na nás všech, abychom byli
ke svému okolí víc všímaví. Pokud
zpozorujete, že někdo nedovoleným
způsobem odkládá odpad, kontaktujte městskou policii na lince 156.
V jakém prostředí budeme žít, záleží
jen na nás. Můžete nám také napsat
na: podnety@muberoun.cz. n

posledních dnech jsme společně s provozovatelem sítě
elektrokol v Berouně a okolí firmou Nextbike zaznamenali několik útoků na elektrokola. Dvakrát
v krátké době bylo kolo dokonce
hozené do Berounky. Všechna poškození byla nahlášena Policii ČR,
která po pachatelích pátrá. Při hledání viníků jsou policistům k dispozici také záznamy kamerového
systému. Škoda za poslední dny se
pohybuje kolem 100 tisíc korun,
rozhodně nejde o klukovinu a při
dopadení mohou viníci očekávat
přísné tresty. Na sociálních sítích
se v lednu navíc objevilo video,
které zachytilo dva výtržníky, kteří
demolují další elektrokola. Nejprve po nich skákali a pak jeden
z nich shodil kolo do Berounky.
Zároveň se obracíme na veřejnost s prosbou o spolupráci.
Vandalismus se bohužel v ulicích
našeho města občas objevuje, ale
každý z nás mu může zabránit.
Stačí jen, pokud budeme všímaví
ke svému okolí. V případě, když
budete svědky nějakého ničení
majetku nebo jakéhokoli vandalismu, stačí zavolat třeba na linku
městské policie 156. Nebuďme

lhostejní, jednou může jít i o náš
majetek. „Velkou pochvalu si proto zaslouží paní, která byla svědkem toho, jak se někdo snaží hodit do vody další z elektrokol. Jen
díky její rychlé reakci se pachatel
lekl, kolo nechal a utekl. I po něm
policie nyní pátrá,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo, který
zároveň tímto děkuje paní za její
všímavost a rozhodnost. n

n Takhle někdo zachází s cizím majetkem. Další kapitolou jsou odpadky, které neustále někdo odhazuje
na břeh Berounky…
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Městská knihovna nabízí v únoru zajímavé akce
Genealogický kurz
Rádi byste si vytvořili rodokmen, ale nevíte, jak začít? Potřebujete poradit, kde jaké informace
hledat a jak postupovat? Nabízíme
vám jedinečný kurz občanské genealogie. Kurz zahrnuje 6 lekcí,
které se budou konat vždy ve středu od 18:00 do 20:00 hodin, a to
v těchto dnech: 3. 2. , 17. 2. , 3. 3. ,
17. 3. , 31. 3. , 14. 4. 2021. Cena
kurzu je 1 200 Kč. Přihlašování na
e-mailu info@knihovnaberoun.cz.
Pozor, kapacita kurzu je omezená.
V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace proběhne formou videopřednášek. Kurzem vás
provede Pavel Hnízdil, člen správního výboru České genealogické
a heraldické společnosti v Praze.
Je autorem několika desítek rodopisných prací, zejména našich
slavných osobností (např. básník J.
V. Sládek, spisovatelka B. Němcová,
básník K. Sabina).

v lednu začali zveřejňovat rozličná
paměťová cvičení. K dispozici jsou
na Facebooku knihovny a webu
www.pametberoun.cz.
Poklady regionu
Víte, že naše knihovna archivuje veškerou regionální literaturu?
Knihy, noviny, brožurky, dokonce
vytváříme databázi článků s regionální tematikou. Archivujeme
nejen dokumenty týkající se našeho kraje, ale i díla regionálních
autorů. V tomto fondu dnes můžeme najít opravdové skvosty. Co

všechno tento fond obsahuje, jaké
poklady se v něm ukrývají a jak
získat k těmto titulům přístup?
To všechno od nového roku přinášíme v rubrice Poklady regionu
zveřejňované v našem měsíčním
zpravodaji Okamžik.
Ostrov odpadu
Výstava Zdejcinských ochotníků, kteří se rozhodli poučit děti
o tom, jak žít šetrně a v souladu
s přírodou prostřednictvím dalšího
divadelního kusu. Ostrov odpadků
doprovázený fotografiemi z diva-

delního představení bude umístěn
ve vestibulu knihovny až do konce
února.
Zvídavý čtenář
Zveme i nadále dětské čtenáře do světa knih prostřednictvím
jednoduchých úkolů. Věříme, že
budou inspirací a motivací k hledání odpovědí nejen na stránkách
knih, ale také v prostředí, které nás
obklopuje. Vzhledem ke karanténním opatřením sdílíme další každý
měsíc materiály online na našem
webu. n

VIB - VelikánI Berounska
(a Hořovicka)
Jak dobře znáte regionální
osobnosti? Poznáte je podle několika indicií? Své znalosti si můžete
hravou formou vyzkoušet v našem
novém projektu, který jsme spustili v lednu. Každý týden zveřejňujeme na webu a sociálních sítích
indicie k jedné z osobností a po
týdnu prozrazujeme správnou
odpověď i se zajímavostmi o osobnosti a literaturou z našeho fondu.
Zkuste všechny osobnosti uhodnout či rozluštit!
Paměťové hrátky u vás doma
Trénujte si paměť doma! Nechte si od nás každý týden posílat na
e-mail soubor rozličných cvičení
připravených certifikovanou trenérkou paměti. Pomocí zajímavých
úkolů si procvičíte nejen různé
druhy paměti, ale třeba také pozornost, kreativitu či zrakově prostorové dovednosti. Přihlásit se k zasílání můžete kdykoliv na e-mailu
pametberoun@gmail.com.
Vybrat si můžete ze dvou variant. Při přihlašování stačí jen uvést,
o kterou máte zájem:
n zasílání po dobu 4 týdnů za 200 Kč,
n nebo rovnou na 10 týdnů za 400 Kč.
Paměťohraní
Jelikož doba nepřeje skupinovým aktivitám, je třeba hledat
alternativní řešení. Ačkoliv lekci
trénování paměti naživo nic nenahradí, je lepší paměť trénovat
jakkoliv jinak než vůbec. A tak jsme

www.mesto-beroun.cz
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Dům přírody Českého krasu
– očekávaná stavba začala
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní
začala dlouho očekávaná stavba domu přírody. Jak to často bývá,
stavba začala bouráním. Nový objekt vyroste v místech současného zázemí Správy Koněpruských jeskyní, které je třeba odstranit.
Následovat bude hloubení jámy, to proto, aby dvoupodlažní stavba
(částečně zahloubená ve skále) příliš nevyčnívala a nerušila pohled
na návrší Zlatého koně.

N

ový Dům přírody Českého
krasu je navržený tak, aby
plnil nejen funkci vstupního prostoru do Koněpruských jeskyní,
ale také umožnil uspokojit veškeré potřeby návštěvníků (pokladna, sociální zařízení, obchůdek,
občerstvení s posezením, herna
pro nejmenší, úschovna kol atd.)
a poskytoval dostačující zázemí
zaměstnancům Správy Koněpruských jeskyní.
Především bude v přízemí stálá
expozice o přírodě Českého krasu,
která návštěvníky pobaví i poučí.
Každého vtáhne například do pří-

běhu o zrození trilobita, vzniku krasové krajiny a objevování jeskyní.
Ukáže, že dnešní krajina a příroda
Českého krasu vznikla a je dotvářená dlouhodobou činností člověka.
Všechny seznámí s místními chráněnými druhy a nutností jejich
ochrany. Návštěvníci se mohou těšit
na různé mechanické aktivity, pokusy, tematická zákoutí i prolézačku umělou jeskyní. Nebudou chybět
ani nejmodernější technologie.
Když se stavba podaří podle
plánu, bude Dům přírody Českého
krasu otevřený na jaře roku 2022.
CHKO Český kras n

Za přírodními krásami Berouna…

L

Vzpomínky na léto s královnami rostlinné říše

oňské léto v důsledku pandemie trávili lidé daleko více
času v přírodě. V okolí Berouna je
naštěstí kam chodit a co pozorovat.
Třeba za nevšední krásou kvetoucích orchidejí ve volné přírodě se
stačí v květnu až červenci vypravit
do blízkého Českého krasu. V jeho
lesích i na travnatých stráních

roste asi 15 druhů těchto rostlin,
patřících do čeledi vstavačovitých.
Orchideje lidé často spojují s tropy, ale velké množství druhů roste
také v mírném pásmu. Je pravdou,
že se jedná převážně o vzácné
a chráněné rostliny potřebující
ke svému vývoji a růstu specifické
přírodní podmínky, které se dnes

Ptačí hodinka se opět vydařila

D

ěti se již po třetí zapojily do sčítání ptáků na krmítku. Projekt, který
organizuje Česká společnost ornitologická o víkendu 8. – 10. ledna.
Do zimního sčítání ptáků, se již po třetí zapojuje i naše školní družina. Jde
o hodinku pozorování nejen na krmítku, ale i v jeho blízkém okolí.
Již od počátku prosince se děti
školní družiny starají o přísun potravy pro naše opeřence. Nejprve
rozvěsily krmítka, doplnily potravu – zobání pro ptáčky a pravidelně je doplňujeme. Již od tohoto
okamžiku se připravují na vyvrcholení – Ptačí hodinku. Ještě předem
se seznámíme s ptáky, které u nás
v blízkém okolí můžeme pozorovat a my se pouštíme do sčítání.
V minulých letech jich bylo více,
ale my jsme rádi i za dnešní počty
při pozorování. 1. oddělení – při
počítání vidělo několik desítek kachen, holubů domácích a racků, 2 labutě,
3 sýkorky koňadry, 3 vrabce domácí, 1 kosa černého. Děti z 3. oddělení
spočetly: 2 labutě, 10 kachen, 10 holubů, 7 racků, 4 vrabce, sýkorky koňadry, sýkorku modřinku, kosa černého, hrdličku, straku, 3 zvonky. Pozorovali
jsme i hnízdo brhlíka, ale samotného ptáčka jsme neviděli. Objevili jsme
„Ježčí domeček“ o kterém jsme si pak i povídali. O těchto domečcích jsme
se dozvěděli z Radničního listu. Květa Hrbáčková n
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už bohužel v krajině pozměněné nější a zároveň největší orchidejí
lidskou činností většinou nenachá- Českého krasu je vstavač nachový.
zejí. Svým životem jsou navíc úzce Na jeho lodyze vysoké až 90 cm
spjaty s určitými druhy hub. Toto vyrůstá bohatý hrozen bělavých
soužití, odborně se mu říká myko- květů pokrytých svazky červených
rhiza, spočívá v prochloupků a červenorůstání houbových
hnědou přilbou. Ale
vláken do kořenů
ne všech orchidejí si
rostliny a vzájemném
musíme hned všimposkytování
látek
nout. Některé jsou topotřebných k životu.
tiž nenápadné. Třeba
Orchideje skutečně
hlístník hnízdák, hojpatří mezi královny
ně se vyskytující nerostlinné říše. V naší
zelená orchidej v lepřírodě vytvářejí klasích kolem Berouna,
sovité nebo hroznovipřipomíná uschlou
té květenství, tvořené
bylinu. Jiné se zase
krásně zbarvenými n Rudohlávek jehlancový. s nízkými stonky
i tvarovanými květy.
a drobnými kvítky
K nejvzácnějším orztrácejí v trávě. Mimo
chidejím Českého krazmíněného hlístníku
su patří rudohlávek
jsou ale všechny drujehlancový, který v Čehy vzácné a chráněchách roste pouze na
né, proto pokud na
Karlštejnsku. Dalším
ně narazíte při svých
krasavcem je růžovotoulkách přírodou,
fialově zbarvený vstaprohlédněte si je, ale
vač mužský. Ten se
netrhejte a také se
ve středních Čechách
nesnažte je přenést
vyskytuje pouze na
na svou zahrádku.
jedné lokalitě u Litně n Vstavač nachový
Právě z výše uvedea dokonce vytváří zde několik málo ných speciálních nároků na život
jedinců i bílé formy. Na prstech jed- by se vám jejich pěstování nepodané ruky bychom také mohli spočítat řilo a přírodu byste ochudili o tyto
trsy naší orchideje s největšími kvě- vzácné královny rostlinné říše. Emil
ty, střevíčníku pantoflíčku. Nejhoj- Šnaidauf n
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Představujeme…

Osmý rok Občanské poradny REMEDIUM v Berouně
Již od dubna 2014 působí v Berouně kontaktní místo Občanské poradny REMEDIUM. Půjdete-li z náměstí směrem k dolní Pražské bráně,
nemůžete informační ceduli na Komerčním centru minout. Navštívit občanskou poradnu, a to nejen tu naši, může kdokoliv, kdo řeší nějakou obtížnou životní situaci, potřebuje se zorientovat v možnostech řešení a seznámit se svými právy a povinnostmi. Samozřejmě může
přijít i ten, kdo se potřebuje poradit, jak vzniku takové situace předejít.

N

a osobní konzultaci je momentálně třeba se předem
objednat. Osobní návštěva je u nás
jen jednou z více možností. Dotaz je
možné položit i po telefonu, s klienty komunikujeme také emailem či
klasickou poštou. To jsou cesty, které klienti v současné situaci využívají
přednostně.
Mimořádná opatření, s kterými se
již dlouhé měsíce všichni potýkáme,
přinášejí řadu změn - jak v přístupu k využití naší služby, tak v různorodosti problémů, které na nás
všechny dopadají. Lidé se na nás
nyní nejčastěji obracejí s těžkostmi
souvisejícími s narušenými rodinnými a partnerskými vztahy, se ztrátou nebo omezením v zaměstnání,
s aktuálně bezvýchodnou finanční
situací a též se ztrátou bydlení. Opakovaně se setkáváme s odhodláním
klientů začít řešit dlouhodobé pro-

blémy, nad kterými mají nyní čas
více přemýšlet. Například v případě
klientů v seniorském věku se jedná
často o možnosti, jak si zajistit do
budoucna služby, které potřebují.
Radí se i v rámci pořízení pro případ
smrti, tedy například ohledně závěti, vypravení a zajištění pohřbu.
Škála problematických situací, se
kterými se v nízkoprahové poradenské práci setkáváme, je samozřejmě
daleko širší. Někdo se potřebuje zorientovat v systému sociálních dávek
a podpory, řešit spor se sousedem
nebo zaměstnavatelem, dalšímu
neuznali reklamaci zakoupeného
zboží nebo přišel o zaplacený zájezd.
Ti všichni mají u nás dveře otevřené,
samozřejmě se zajištěním mlčenlivosti, diskrétnosti a anonymity, poradenství poskytujeme bezplatně.
Dlouhodobý tlak i sociální izolace,
kterým je naše společnost již poměr-

ně dlouho vystavena, přináší stres,
pocit ztráty jistot, obavy z neustálých změn, úzkost, strach, někdy
až vztek. Umožňujeme našim klientům, aby o svých nejistotách a negativních pocitech mluvili, vyjadřujeme jim porozumění. Jsme součástí
bohaté sítě psychosociálních služeb
v berounském regionu, umíme doporučit vhodné návazné pracoviště.
Cílem naší Občanské poradny
REMEDIUM je nejen poskytování
individuálního poradenství, ale
i posilování finanční a spotřebitelské gramotnosti, informování
o nejrůznějších možnostech pomoci
i realizování preventivních aktivit
jako jsou besedy, přednášky, semináře pro základní školy a výuka na
vysokých školách zaměřených na
sociální práci.
Přijďte, zavolejte, napište. Povíme
vám o tom víc. n

Občanská poradna REMEDIUM
– Kontaktní místo Beroun
V Pražské bráně 74, Beroun
www.remedium.cz
www.dluhovylabyrint.cz
Středa: 9:00 - 16:00
pro předem objednané klienty
Objednat se lze v pondělí až
čtvrtek od 8:30 do15:30 na telefonu 735 613 901 - nedovoláte-li
se, zavoláme Vám zpět - nebo e-mailem:
obcanskaporadna@remedium.cz
Telefonické dotazy zodpovídáme
na telefonu 272 743 666
a 735 613 901 v časech:
Pondělí: 12:30 - 15:30
Úterý: 12:30 - 15:30
Středa: 9:00 - 12:00
Čtvrtek: 8:30 - 11:30

Petr Skála, správce Staroměstského orloje,
se podíval na zoubek berounským hodinám
B

erounské hodiny na budově radnice a na Plzeňské bráně prošly
v závěru loňského roku modernizací. Hodinové stroje, které až
dosud byly obsluhovány každý den ručně, se nyní natahují automaticky. Město Beroun pro tento krok oslovilo odborníka na slovo vzatého. Automatizaci hodin si totiž vzal na starost akademický sochař
Petr Skála, který je zároveň restaurátor věžních hodin s restaurátorskou licencí Ministerstva kultury ČR, soudní znalec v oboru věžních
hodin a v neposlední řadě správce Staroměstského orloje. Nenechali
jsme si tedy ujít příležitost a Petra Skálu jsme požádali o krátký rozhovor.
n Jako odborník na slovo vzatý jak byste nám přiblížil hodiny,
které máme na berounské radnici a na Plzeňské bráně?
Na radnici je hodinový stroj firmy Heinz, což je firma vyrábějící věžní hodině dodnes. Stroj, který máte na berounské radnice, je zhruba
sto let starý. Před tím, než jsme jej připojili k automatickému natahování, jsme jej odmontovali a převezli na kompletní vyčištění. Nutno podotknout, že stroj je v dobrém stavu. Na Plzeňské bráně je stroj z konce
19. století a je od stejného výrobce. Tento stroj je složitější, protože
odbíjí čtvrtě i hodiny.
n Berounské hodiny na radnici i na Plzeňské bráně jsou nyní
díky vám automatizované, byl to nároční úkon?
Přechodem z ručního natahování na automatizovaný systém se zabýváme často. Pro berounské hodiny jsme vyrobili speciální zařízení,
které kromě natahování hodiny synchronizuje s přesným časem.
n Jaká je další údržba stroje?
Hodinový stroj je sice nyní bezobslužný, ale nemůže být bezúdržbový. Takže mechanismus se musí občas očistit, namazat a zkontrolovat,
jestli vše pracuje tak, jak má.
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n Petr Skála se svým kolegou na půdě berounské radnice.
n Dá se říci, že ručně natahované věžní hodiny jsou již raritou?
Natahování věžních hodin ručně už je poměrně vzácné. Většina již přešla na automatizaci.
n Jste mimo jiné správcem Staroměstského orloje. Má v České
republice konkurenci, například s ohledem na stáří či složitost
mechanismu?
Upřímně řečeno nemá, protože je to nejstarší hodinový stroj, který
pochází z roku 1410, takže je to opravdu přes 600 let starý stroj, který
je stále funkční. Do války byl natahován ručně, ale při bojích byl velmi
zničen, takže po roce 1945 byl orloj zrestaurován a byl k němu přidán
elektrický pohon. Ten byl na orloji až ro doku 2018, kdy jsme ho odmontovali a pohon jsme předělali. n
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Eliáš Urban & Matouš Tichý: Sargasové moře

L

oni v téměř shodném termínu začala v Městské galerii
Beroun výstava mladých praž-

v tuto chvíli není jisté, zda výstava
vůbec proběhne).
Oblíbeným tématem Eliáše
Urbana je prorůstání prostředí
a dějů, které se
v něm odehrávají. Diváci často
objevují na jeho
obrazech postavy, které vykonávají činnosti,
jež nejsou zcela
v souladu s místem, v němž se
odehrávají. Vznikají tak občas
„harmonické nesoulady“, které
malíře zajímají.
Eliáš Urban se
inspiruje často
celkovou atmon Urban do nebe hledí mrak, akryl na plátně, 2019
sférou
města,
ských výtvarníků Eliáše Urbana které jej obklopuje. Proto se na
a Matouše Tichého nazvaná Sar- jeho obrazech objevují i některá
gasové moře. Protože výstava byla reálná místa. Reálnost je zde však
z důvodu nařízení vlády ukončena
předčasně, rádi bychom vám ji
nabídli ještě jednou (přestože
Navždy odešel

Ing. Jiří Zahradník

P

řed Štědrým dnem nás
zastihla smutná zpráva,
že 17. prosince 2020 ve věku
85 let zemřel Ing. Jiří Zahradník. Berouňanům známý
nejen se svými přednáškami,
ale i jako přispěvatel do sborníků Minulostí Berounska či
poutavými materiály v novinách ECHO. V jeho zájmu byly
především technické památky
a hlavně milovaná železnice,
na jejíž tratích najezdil tisíce
kilometrů. (rd) n

pouze součástí skladby, není to
podmínka.
Matouš Tichý je novodobý
expresivně romantický realista –
je to malíř a básník. Ovlivnil jej
venkov, kde vyrůstal. Na jeho obrazech můžeme vidět úzké sepětí
člověka s přírodou. Jeho obrazové
kompozice těží z kulturních a přírodních artefaktů – větví, stromů,
keřů, trav, lesních plodů či zvířat.
Tyto kompozice jsou pojaty monumentálně a zpracovány paletou
tlumených barev, zasazené do abstraktní obrazové plochy. Obrazy

jsou doprovázeny umělcovým poetickým textem, který podtrhuje
jeho pohled na svět. Skládání veršů je pro Matouše Tichého stejně
důležité jako malba obrazu.
Výstava v Městské galerii Beroun by se měla uskutečnit od
17. února do 20. března. Doufejme, že situace bude příznivá
a galerie budou v tomto období
již opět otevřeny pro veřejnost.
Pro aktuální informace z oblasti
kultury ve městě sledujte webové
stránky www.mkcberoun.cz.
Alena Šustrová n

Jan Kobylák: Příroda
v obrazech a ilustracích
V
Galerii Holandský dům by
se v polovině února měla
veřejnost dočkat nové výstavy
a doufejme, že epidemiologická situace její pořádání dovolí. Výstava s názvem Příroda v obrazech
a ilustracích představí díla Jana
Kobyláka. Kolínský rodák (nar. 1949), který
dnes žije v Berouně, je
původní profesí stavař.
Malování se od dětství
věnoval jako koníčku,
v roce 1990 ale přišla
z Vídně první poptávka
na ilustrování popisu
nových druhů brouků.
Vzápětí
následovaly
další – z Francie, Německa, Itálie
i Kanady. Jeho entomologické ilustrace se začaly objevovat v odborných a populárních časopisech
i u nás. Používá zejména techniku
olejomalby na sololitové desky
pokryté silnou šepsovou podkladní vrstvou, jejichž výhodou

je, že umožňuje případné opravy
podle námitek odborníků tak,
aby ilustrace byly co nejpřesnější.
Svou první samostatnou výstavu
uspořádal v roce 2000 v Praze, od
té doby jich bylo mnoho – autorských i kolektivních, nejen v ČR.

V současné době se věnuje nejen
vědeckým ilustracím, ale i volnější
tvorbě – ať už jsou to olejomalby
na větší plátna nebo díla inspirovaná jeho největším vzorem Zdeňkem Burianem. Výstavu budete
moci zhlédnout od 15. února do
6. března. Alena Šustrová n

Berounské pověsti: Co možná o svém městě ještě nevíte

S

nad každé město je opředeno nejrůznějšími bájemi a pověstmi. Beroun v tomto směru rozhodně 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 našimi 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…

Pověst o Klepáčkovi
Při novobarokní přestavbě radnice se dočkala zpodobnění také nejznámější postava berounských pověstí
- Klepáček, jejíž plastiku mohou příchozí do budovy radnice spatřit ve vstupní chodbě. Skřítek, který svou
přítomnost projevoval vždy klepáním na zeď, byl odpůrcem nespravedlnosti, falše a nepoctivosti. Trestal nepoctivé úředníky a řemeslníky, kteří rozkrádali obecní jmění nebo odváděli špatnou práci. Zároveň vyváděl
i neuvěřitelné šprýmy.
A kde se tu vzal? Za jedné z válek zajali nepřátelští vojáci berounského purkmistra a nutili ho, aby jim
prozradil, kam ukryl obecní pokladnu. On však vytrvale odolával jejich nátlaku, nezlomilo ho ani bití, ani
kruté mučení. Nakonec ho rozlícení vojáci přivázali za koně a nechali ho vláčet tak dlouho, až vypustil duši.
To se událo v domě u Podlešských vedle radnice a dlouho prý byly na dvoře znát krvavé skvrny, které nešly
nijak smýt. Poklad zůstal neobjeven, zazděn kdesi ve sklepích radnice, ale duch poctivého purkmistra ho pořád střeží. A hlídá i všechno ostatní obecní jmění, dbá také na spravedlivé rozhodování konšelů, nenávidí hádky, křivdy, úplatky, podvody a intriky. To hned začne vztekle bušit do stěny… n
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Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé
n Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a středočeský kraj pobočka v Berouně nabízí svým klientům: sociální rehabilitace, základní
soc. poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí, servis sluchadel, poradenské dny, půjčovnu kompenzačních pomůcek pro sluchově postižených a tlumočnické služby. n
Najdete nás na adrese: Na Parkáně 111 266 01 Beroun
Kontakt: Vedoucí berounské pobočky: Ivana Neuschlová
mobil: 776 559 681, e-mail: beroun@cnn-ops.cz
Otevírací doba: pondělí a středa: 8:00 -15:00,
úterý a čtvrtek: 8:00 - 13:00, pátek: objednaní klienti

Zadání 1. ročníku on-line soutěžní i nesoutěžní
výtvarné přehlídky pro děti i dospělé

Inspirativní téma 2021

BLUDIŠTĚ
bludiště v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci,
v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích,
v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech…
Tápání, bloudění, odkrývání, hledání cesty, směru,
místa, pravdy, štěstí, porozumění, odpovědí…
Tvořit můžete libovolnou plošnou výtvarnou technikou
(kresba, malba, akvarel, koláž, grafika atd.) na libovolný formát.
Vyfocené či naskenované plošné výtvarné práce se nahrávají pouze
do on-line galerie. Originál obrazu zůstává tvůrci.

Harmonogram přehlídky:
vyhlášení tématu: leden 2021
uzávěrka nahrávání prací: 30. dubna 2021
vyhlášení vítězů: červen 2021
Podrobná pravidla, kategorie a informace k nahrávání prací
na portál najdete na

www.cimtacara.cz

Cesta Tří králů plná úkolů

D

ěti z 1. a 3. oddělení družiny
při závodské základní škole se
v lednu vydaly na Cestu Tří králů
plnou různých úkolů. Tu připravil
Dům dětí a mládeže jako akci pro
rodiče s dětmi, ale my v družině
jsme se o ní dověděli také. Proto
jsme nelenili a v průběhu odpoledne jsme se vystřídali v okolí Domu
dětí a mládeže v Berouně, kde stezka zůstala a my si ji mohli projít.
Jde o Cestu Tří králů plnou nejrůznějších úkolů. Myslíme si, že to
pro nás nebude tak těžké, neboť
jsme v odděleních měli Tříkrálové
odpoledne a zde jsme se též dověděli mnoho zajímavých informací. Přicházíme na start celé akce,
kde se seznamujeme s pravidly.
Naším úkolem je projít všechna
stanoviště, dojít do Betléma a zde
se poklonit Ježíškovi. Na cestě nás
čeká 9 stanovišť. Na 2. stanovišti
počítáme planety, které visí na
stromě, snažíme se je pojmenovat a pak spojit dvě planety tak,
aby vznikla legenda o betlémské
planetě, která vedla Tři krále za
Ježíškem. Třetí stanoviště je lehké.
Máme říci, jména Tří králů, kteří
se vydali za Ježíškem do Betléma.
Na 4. stanovišti nás čeká řada

překážek. Ty musíme projít, abychom mohli pokračovat dál. Na 5.
stanovišti hledáme dary, které Tři
králové přinesli Ježíškovi. Na dalším stanovišti počítáme obrázky.
Na předposledním stanovišti hledáme cestu v bludišti, abychom se
vyhnuli zlému Herodovi, který chce
ublížit Ježíškovi. Na posledním stanovišti je konec celé cesty, my jsme

se dostali k Ježíškovi do Betléma.
Připomeneme si koledu Tři králové
a Ježíškovi v Betlémě se pokloníme.
A tak končí naše dlouhá cesta plná
úkolů u Ježíška v Betlémě. A co říci
závěrem. Krásné slunečné, ale
mrazivé odpoledne jsme si všichni
užili a organizátorům děkujeme.
Květa Hrbáčková n

Děti z družiny doporučují k četbě:
Kuře Napipi a jeho přátelé

K

do by neznal Ondřeje Sekoru
a jeho Ferdu Mravence, Brouka Pytlíka, Berušku a další hrdiny
obrázkových knih, mezi které patří
i podnikavé Kuře Napipi. V knížce
na malé čtenáře čeká veselé vyprávění o dětech a zvířátkách, obrázkové seriály, řada hádanek a kvízů.
Děti z 3. oddělení ve své družině při závodské základní škole si
otevřely novou knihu Ondřeje Sekory – Kuře Napipi a jeho přátelé.
V knize se nepíše jenom o Napipi,
ale i o psovi Brokovi, který má z kuřete občas nervy nadranc a o dětech Zdenkovi, Stanislavovi, Má-

rince a Božence. Kniha nás velmi
zaujala a my budeme pokračovat
v jejím dalším čtení. Vřele knihu
doporučujeme i ostatním malým
čtenářům. Květa Hrbáčková n

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje

S

rdečně zveme k návštěvě
Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje,
který připravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve
spolupráci se středními školami
v regionu. Portál je k dispozici
žákům ZŠ a jejich rodičům, úřadům práce v regionu a všem, které zajímají středočeské školy.
Webová stránka obsahuje
přehled středních škol Středo-

www.mesto-beroun.cz

českého kraje, které měly zájem
se na veletrhu prezentovat. Školy
se na portále představují prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispozici jsou také náborové materiály a také termíny on
line dní otevřených škol. Více jak
60 středních škol Středočeského
kraje chce touto formou oslovit
žáky 8. a 9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě na jejich
škole. Na portále lze najít také

nabídky některých firem, které
mají studijní programy pro studenty SŠ. Pro letní měsíce jsou
připravovány nabídky firem na
brigády a praxe.
Odkaz na Virtuální veletrh
středních škol Středočeského
kraje: www.khkstrednicechy.cz/
virtualniveletrh/
Další informace: Vladislava
Šizlingová, sizlingova@komora.
cz, tel.: 702 020 489. n

n Článek o domečcích pro ježky
v Radničním listu inspiroval děti
k naučné vycházce. Své představy
o spících ježcích pak namalovaly.
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Největší školu bojových
umění Covid nezastaví
T

ento rok byl plný nečekaných
událostí, které nás zastihly.
Na jaře nás přepadla coronavirová
opatření, kterým jsme se museli přizpůsobit. Tréninky, které byly venku
nikomu nevadily, alespoň jsme byli
na čerstvém vzduchu. Horší bylo
opatření, co následovně přišla - zákaz stýkání osob, to pro nás znamenalo i konec tréninků. My jsme
se ale nevzdali a začali jsme s video
lekcemi a on-line tréninky. Náš mistr
Martin Zámečník udělal přes 100
výukových videí a nespočet on-line

kvůli špatné situaci se Mistrovství
Evropy přesunulo na léto, kdy bylo
poté taky zrušeno. Naši nominování
členové dlouho nesmutnili a začali
na sobě pracovat mnohem více, aby
na dalších závodech prokázali svoji
výkonnost.
Tento rok jsme se také chystali obhájit titul nejúspěšnějšího
střediska talentové mládeže a též
obhájit titul nejúspěšnější školy na
Mistrovství České republiky. Ač byly
obě soutěže zrušeny nebo odloženy,
my nepřestáváme cvičit. V novém

Tibor Nevelöš vybojoval cenné zlato

W

indsurfingovou sezonu 2020 uzavřel mezinárodní závod na italském Lago di Garda, který byl náhradou za zrušené Mistrovství
světa. Z důvodu pandemie se nemohli zúčastnit závodníci ze zámoří
a závod tak byl spíše neoficiálním evropským šampionátem. Tibor Nevelöš zvítězil před Italy Andrea Milea a Luca Barletta. (jn) n

Tomáš Ludvík uspěl v Györu

D

n Vzpomínka na soustředění.

tréninků. Probíhaly také soukromé
lekce pro naše členy.
Naši nejlepší členové se připravovali na Mistrovství Evropy, které
mělo proběhnout v květnu 2020
v Praze. Našich 16 nominovaných
studentů mělo speciální cvičební
plán, který museli dodržovat. Nebylo to jenom o trénincích, ale také
o pilné domácí přípravě. Všichni byli
perfektně připraveni, ale bohužel

n Sportovci se snaží zvládat tréninky i v této náročné době.

školním roce jsme měli velmi slabé
nábory díky neumožnění tradičních
exhibičních ukázek na školách díky
epidemiologické situaci. Na podzim
kvůli opatřením naši učitelé začali
vysílat opět tréninky on-line. Účast
na trénincích byla opravdu obrovská.
Také je třeba zmínit, že pokračuje stavba našeho tréninkového
centra v Beztahově u Votic. Nyní
je na řadě z brusu nová prostorná
hala, která bude na jaře dokončena.
Všichni se již těší, až si v nové hale
naplno zacvičí.
Velký dík patří hlavně našim členům, kteří nás celou dobu podporovali a byli s námi.
Staňte se členy největší školy bojových umění v ČR, posilujte cvičením obranyschopnost svoji i Vašeho
organismu a naplňte třeba svůj dávný sen nebo novoroční předsevzetí!!! Stačí na www. Tkd.cz nalézt Vám
nejvíce vyhovující trénink a přijít si
cvičení v lednu zkusit zdarma. Nebo
se účastnit našich on-line lekcí. Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool n

íky COVIDU 19 a vládním
opatřením se v prosinci konaly plavecké závody v zahraničí,
protože plavcům se 18. 12. dle nařízení vlády opět zavřely všechny
bazény. Nemohlo se tak konat ani
Zimní mistrovství ČR, a tak plavci
odjeli na poslední závody v roce
2020 na XIV. Györ Open Olympic
Qualification Event do Maďarska,
kam s Vysokoškolským sportovním centrem odjel také Tomáš
Ludvík. Závodů se zúčastnilo kromě domácích také několik zahraničních závodníků ze Slovenska,
Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska a České republiky.
Zúčastnit se měl i jeho bratr David
s reprezentačním družstvem U21,
ale byl v karanténě, tak se závodů
nezúčastnil a mohl jen sledovat
z domácího prostředí výsledky
svých kolegů a svého bratra Tomáše. Ten si vyplaval čtyři třetí místa,

D

a to na 50, 100 a 200 metrů znak
a 400 metrů volný způsob. Gratulujeme. Nyní si můžeme jen přát,
aby další závody byly co nejdříve
na domácí půdě. LoBe n

íky dostačující sněhové nadílce byly na golfovém hřišti v Berouně upraveny okruhy pro milovníky běžeckého lyžování. n
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