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Za pomoc při dopadení sprejerů
vyplatí Beroun další odměnu

P

roblémy se sprejerstvím řeší
všechna města, Beroun bohužel není výjimkou. Odhalování
viníků, kteří sprejováním ničí cizí
majetek, je velmi obtížné a bez pomoci veřejnosti téměř nemožné.
Opakovaně se proto představitelé
Berouna obracejí na občany s prosbou o pomoc. „Město před časem
schválilo vyplácení jednorázové od-

Krátce z radnice
n Termín Bikemaratonu Beroun
Kooperativy se posouvá
Termín cyklistického závodu Bikemaraton Beroun Kooperativy se kvůli
koronavirové pandemii přesouvá!
„Dohodli jsme se s organizátory, že
místo 8. května se závodníci vydají
do terénu 24. července,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo. Startovné
si můžete zakoupit již nyní. Kvůli
limitům na závodní trasy je možné,
že kapacity budou rychle vyprodány.
Registrace na závodní trasy končí
18. července 2021! Na dětské závody
a nezávodní Family jízdu je registrace
možná online i na místě.
n Kdy na úřad?
V souladu s vládními nařízeními
platí pro většina odborů Městského
úřadu Beroun od 19. dubna úřední
doba PO a ST 8:00 - 11:00 a 14:00
- 17:00. Výjimkou jsou vybraná pracoviště: Pokladna a Czech POINT: PO
a ST 8:00 – 11:00 a 14:00 – 16:30,
pracoviště dopravně správních
agend v Tyršově ulici: PO a ST 8:00 –
16:00, ÚT a ČT 8:00 – 13:00. S ohledem na vývoj koronavirové pandemie mohou být časy upraveny, proto
prosíme ověřit si aktuální provozní
dobu na www.mesto-beroun.cz.
n Nedostáváte Radniční list?
Pokud 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 počtou řešit. n
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měny pro oznamovatele ve výši 15
tisíc korun. V několika případech již
byla tato odměna vyplacena a město je připraveno odměnit další občany, kteří by pomohli k potrestání
pachatelů,“ uvedla starostka Soňa
Chalupová. A další odměnu budeme moci již brzy opět vyplatit.

Legální plochy pro grafﬁti
Jak jsme informovali již v minulém vydání Radničního listu, vedení
města Beroun se snaží vyjít vyznavačům graffiti určitým způsobem
vstříc. „Vyčlenili jsme pro ně prostor

u skateparku, kde mohou legálně
sprejovat. Zároveň hledáme další
vhodné plochy, kde by se vyznavači
graffiti mohli realizovat, ale zároveň
by neničili cizí majetek,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. n

Odměna
pro všímavou občanku
Díky pozornosti jedné naší
občanky se totiž podařilo odhalit
další sprejery. Na linku městské
policie totiž oznámila, že si všimla
mladíků, kteří posprejovali mobiliář na Městské hoře. Díky popisu
hlídka na místě našla skupinku
odpovídající popisu. Vzhledem
k tomu, že byli podezřelí z trestného činu poškozování cizí věci, byl
případ předán Policii ČR k dalšímu
šetření. Zmíněná odměna může být
vyplacena po ukončení vyšetřování
a odhalení viníků.
Sami nikdy nezasahujte
„Pokud budou občané svědky
podobné či jiné trestné činnosti,
prosíme, aby neprodleně kontaktovali linku městské policie 156
nebo státní policie 158. Určitě by
ale neměli sami aktivně zasahovat.
Stačí, když oznámí přesnou lokalitu
a podaří se jim co nejlépe popsat
pachatele,“ uvedl velitel městské
policie Alexandr Scherber.

n V dubnu začala další rekonstrukce ulice na Velkém sídlišti. Tentokrát se nové vozovky, chodníků, parkovacích stání a zeleně dočkají
obyvatelé ulice Karla Čapka. Jedná se o 1. etapu rekonstrukce, která
má být dokončena v červnu před zahájením sezony na venkovním
koupališti. Více uvnitř listu. n

Prodloužení splatnosti poplatků za odpad a psy

O

byvatelé Berouna mají možnost zaplatit poplatky
za psy a komunální odpad až do konce září. Podle
městské vyhlášky je sice stanovena splatnost místních poplatků do 31. května, město však v důsledku
mimořádné situace poskytne na zaplacení ještě další čtyři měsíce navíc. Poplatky doporučujeme hradit
bezhotovostně bankovním převodem.
n POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku: 700 Kč/osoba
Číslo účtu: 51-4855720247/0100
n POPLATKY ZA PSA
Výše poplatku v bytovém domě: 1000 Kč/první pes,

1500 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 pro obě platby (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 případně složenkou. n
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Začala rekonstrukce ulice Karla Čapka

Z

ačátkem dubna stavební firma
zahájila plánovanou rekonstrukci ulice Karla Čapka, a to od křižovatky s ulicí Košťálkova až za křižovatku s ulicí Ke Koupališti. Staveniště
bylo předáno v úterý 6. dubna a rekonstrukce by měla být dokončena
v červnu ještě před zahájením sezóny
venkovního koupaliště.

cích stání, instalujeme nové veřejné
osvětlení a pozornost věnujeme také
zeleni. Vysadíme zde 19 nových stromů, dále keře a cibuloviny. Celkově
tak dojde k úpravě celého prostranství,“ přiblížil změny místostarosta
Michal Mišina. Stromy ale bude
možné zasadit až ve vhodném vegetačním období, tedy v říjnu.

Co rekonstrukce přinese
„V rámci této stavební akce dostane silnice nový povrch, stejně tak
i chodníky, rozšíří se počet parkova-

Dopravní omezení
Kvůli rekonstrukci došlo v této
lokalitě k dopravnímu omezení.
Část ulice Karla Čapka je uzavře-

ná a zbytek ulice umožňuje obousměrný provoz. Zároveň prosíme
řidiče parkující v této lokalitě
o dodržování dopravního značení.
Parkování v části ulice Karla Čapka, která neprochází rekonstrukcí,
i v sousední ulici Ke Koupališti
je i nadále možné, jen je potřeba
zachovat tzv. točny, které vymezují
dopravní značky.

Dlouhodobé investice
do infrastruktury
Město Beroun do rekonstrukcí ulic investuje dlouhodobě,
a to i v oblasti Velkého sídliště.
Například v minulém roce se
kompletní opravy, nové zeleně
a chodníků dočkala ulice Ke
Koupališti a části ulic Mládeže
a Švermova. n

Do 5. června probíhá pravidelná deratizace

V

období od 5. dubna do 5. června v Berouně probíhá pravidelná jarní deratizace. Ta spočívá v kladení kapslí s účinnou látkou do míst největšího
výskytu hlodavců, tedy zejména do děr na travnatých plochách, do kanálů
a silničních vpustí. V této době je velmi důležité, aby majitelé domácích zvířat
věnovali zvýšenou pozornost a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná
prostranství, protože by mohli návnadu vyhrabat a pozřít. Na základě podnětů občanů provádíme deratizaci vybraných lokalit i mimo tento termín. n

Dětská hřiště v Berouně prošla očistnou kúrou

V

šech 19 dětských hřišť v Berouně zůstalo i v době nouzového stavu
otevřených, město pouze doporučilo řídit se platnými hygienickými
opatřeními. „Před příchodem teplejších dní jsme zajistili jejich důkladnou
dezinfekci včetně dopadových ploch. Stejným způsobem se pracovníci AVE
postarali také o autobusové zastávky, kterých máme ve městě 35,“ řekl
místostarosta Michal Mišina.
Celý očistný proces spočívá v aplikování horké páry a v následném
postřiku polymerovou dezinfekcí. Tato kombinace je vysoce účinná, pára
případné viry nejen zničí, ale dezinfekční prostředek k povrchu i lépe přilne.
Pro ošetření všech dětských hřišť bylo zapotřebí několik kubíků vody a desítky litrů polymerového dezinfekčního roztoku. Největší práci měli pracovníci AVE na Městské hoře, kde jsou dvě velká dětská hřiště pro malé i velké
s velkým množstvím dřevěných herních prvků. n

n Rekonstrukce ulice Karla Čapka by měla být hotová v červnu.

Zástupci škol si převzali testovací sady

N

ávrat prvních dětí do základních
a mateřských škol byl umožněn
od 12. dubna, provázelo ho ale povinné testování. Město Beroun proto předalo zástupcům 63 školních
zařízení z berounského okresu sady
s antigenními testy. „Dohromady
jsme rozdali 22 725 kusů. Tento počet
by měl školám při testování dvakrát
týdně vystačit na 1 měsíc,“ upřesnil
místostarosta Dušan Tomčo. n

Termíny zápisů
do mateřských škol v Berouně

Z

ápisy do mateřských škol se
uskuteční od 2. do 11. května. Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a mateřských
školách zřizovaných městem.
Obecně závaznými vyhláškami
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č. 1/2020 a č. 2/2020 jsou stanoveny školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem. Obě obecně závazné vyhlášky jsou uveřejněny na webových
stránkách města Beroun. n
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Beroun ve znamení
jarního úklidu

Obnovený chodník a zákaz parkování přispěje
k bezpečnějšímu provozu v ulici Švýcarská

U

plynulé týdny byly v Berouně
ve znamení úklidu. Pracovníci AVE se tentokrát zaměřili na
lokality vzdálenější od centra zejména na Závodí pod dálničním
a železničním mostem, v ulicích
Pražská, Lidická a na Suchých
Lukách nebo na Velkém sídlišti v ulici Okrajová okolo garáží,
kde město opakovaně řeší černé
skládky. Odvezli odtud stovky kilogramů odpadu.
Uklízelo se i u vlakového nádraží v ulici Švýcarská, na niž také
ve svých podnětech poukazujete
s ohledem na nedovolené parkování v zóně zákazu stání. Tato lokalita je problematická i z hlediska
bezpečnosti. Poměrně frekventovanou komunikaci využívají nejen
chodci a cyklisté, ale i stavební
stroje z okolních firem. Načerno
parkující automobily brání bezpečnému průjezdu a často jsou
příčinou kolizních situací. „Nově
jsme proto v této ulici nechali

nainstalovat dopravní značku zakazující parkování. S ohledem na
bezpečnost chodců jsme také obnovili a vyčistili vyvýšený chodník
podél komunikace a doufáme, že
rizikových situací nyní výrazně
ubyde. Naším cílem je, aby všechna tato vozidla parkovala na nedalekém P+R, kde je dostatečná kapacita. Navíc od září přibude další
parkoviště P+R Na Podole,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim občanům,
kteří se sami pustili do úklidu jako
například obyvatelé Košťálkovy
ulice, kteří po zimě shrabali listí
nebo paní Štěpánka, která ze svahu na pravém břehu řeky Litavky
posbírala 2 pytle odpadků a upozornila nás i na další místa, která
si úklid po zimě určitě zaslouží.
Odvoz posbíraného odpadu jsme
zajistili a všechny další podobné
aktivity vítáme. Psát nám můžete
na podnety@muberoun.cz. n

n Na titulní straně píšeme o problémech s grafitti v Berouně. Tyto lavičky
na Městské hoře padly za oběť sprejerům. V některých případech se objevily
i nacistické symboly.

Změna územního plánu má
zamezit výstavbě uprostřed sídlišť

Z

n Tolik odpadu se nashromáždilo v oblasti za „traktorkou“.

n Uklizeno je i v ulici Švýcarská.
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důvodu epidemiologické situace proběhlo tentokrát veřejné projednání návrhu změny č. 3
Územního plánu Beroun s odborným výkladem formou videokonference. Možnosti zapojit se do diskuse on-line využilo devět zájemců.
V pořadí třetí změna územního plánu obsahuje pouze dva body. První
z nich se týká lhůty pro vypracování
územních studií rozvojových oblastí, druhý pak regulativů pro současné plochy hromadného bydlení.
Územní plán Beroun mimo
jiné vymezuje plochy a koridory,
u kterých platí podmínka rozhodování podle územní studie. „Lhůta pro vypracování takové územní
studie, která bude komplexně
řešit rozvojové plochy po stránce
dopravy, připojení inženýrských
sítí, veřejného prostranství apod.
je v textové části územního plánu
uvedena nejpozději do r. 2021.
Aby tato podmínka rozhodování
nezanikla, schválilo zastupitelstvo
16. září 2020 návrh na prodloužení lhůty na zpracování územní
studie, a to pořízením změny
č. 3 Územního plánu Beroun
zkráceným postupem,“ vysvětlila
vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana
Vilhelmová.

Do změny č. 3 byla zároveň
zařazena také úprava regulativů
funkční plochy hromadného bydlení tak, aby zejména na sídlištích
nemohlo docházet k zahušťování
zástavby, k výstavbě nových domů
s byty na volných plochách, k přestavbám objektů s jinou funkcí
jako jsou například bývalé prodejny, výměníky a další občanská
vybavenost na bytové domy. „Záměrům navyšování počtu bytů
v současných plochách hromadného bydlení neodpovídá poddimenzovaná kapacita místních
komunikací, ploch pro parkování,
ani stávající kapacity mateřských
a základních škol,“ připomněla
Dana Vilhelmová.
Současně platný Územní
plán Beroun nabyl účinnosti dne
30. 3. 2017. Od té doby byly zatím
pořízeny a vešly v platnost dvě
jeho změny. Do 19. dubna bylo
možné zaslat písemné připomínky
a námitky ke změně č. 3. Ty nyní
pořizovatel územního plánu společně s pověřeným zastupitelem
vyhodnotí a s návrhem na jejich
vypořádání předloží k projednání
zastupitelstvu města pravděpodobně 23. června. Následně bude
změna č. 3. Územního plánu Beroun vydána a zveřejněna. n
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Kde najdete speciální držáky
se sáčky na psí exkrementy

VÝZVA PEJSKAŘŮM: Kam byste chtěli instalovat
zásobníky na sáčky na psí exkrementy?
V

minulém roce jsme ve městě
instalovali celkem 30 speciálních zásobníků na sáčky určené
na psí exkrementy. Zároveň jsme
slíbili, že pokud se tento krok ujme
a občané projeví zájem, systém zásobníků po městě budeme nadále
rozšiřovat. Jak se během uplynulých
měsíců ukázalo, pejskaři při venčení tuto službu oceňují a uvítali by
její rozšíření. „Vycházíme vstříc požadavkům majitelů psů, kteří o pořízení těchto držáků na sáčky často
žádali. Jejich přínos se projevuje na
čistotě našeho města,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.
K dosavadním třiceti zásobníkům by brzy mohly přibýt další.
A s tím můžete pomoci právě vy,
pejskaři. „V první vlně jsme vybírali
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. Nyní prosíme o spolupráci majitele psů, aby nám dali vědět,
kde jim tyto zásobníky při venčení
ještě chybí,“ uvedl místostarosta
Michal Mišina.
Některé nové lokality již máme
vytipované, a to i díky přispění vás,
občanů. Jedná se například o ulice
K Dubu, Preislerova, Mládeže, Košťálkova, Zahořanská, Plzeňská. Plánujeme přidat další zásobník i na
cestu podél Litavky.
Pokud máte tip na další vhodnou lokalitu pro umístění těchto
speciálních zásobníků, napište
na email podnety@muberoun.cz
a nezapomeňte do předmětu uvést
ZÁSOBNÍKY NA SÁČKY. Děkujeme za
spolupráci. n

Současné umístění
zásobníků na Velkém sídlišti

Využíváte sdílená elektrokola? Nezapomínejte je po vrácení řádně uzamknout

Z

ačíná nová cyklistická sezóna.
Spolu s ní se zvyšuje zájem o sdílená elektrokola, jejichž síť v Berouně
provozuje společnost nextbike. Pro své
zákazníky vydala speciální desatero, ve
kterém kromě základů správného chování cyklisty přidala i několik užitečných
rad. Především apeluje na uživatele
sdílených elektrokol, aby po ukončení
výpůjčky a po vrácení kola navíc kolo
uzamkli páčkou umístěnou u zadního
kola.

Cyklistické desatero
1. ZKONTROLUJTE SI VŽDY
TECHNICKÝ STAV KOLA
Kola pečlivě a pravidelně kontrolujeme a servisujeme, ale může se stát,
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že bylo těsně před vaší výpůjčkou poničeno. Vždy před každou výpůjčkou
pro jistotu zkontrolujte technickou
způsobilost kola jako je například
funkčnost brzd.
2. VYUŽÍVEJTE CYKLOSTEZKY
Využívejte vyhrazené cyklostezky nebo
k tomu určené pozemní komunikace. Kola v žádném případě nepatří na
chodník.
3. NEJEZDĚTE POD VLIVEM
Alkohol a jiné omamné látky za volant
ani řidítka nepatří. Tyto látky způsobují
nižší reakční dobu, ovlivňují rozhodování a zhoršují stabilitu.
4. DODRŽUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Dodržujte pravidla silničního provozu.
Nejezděte v protisměru. Dávejte přednost v jízdě.

5. NEJEZDĚTE PO PŘECHODECH
Na přechodu vždy sesedněte z kola
a veďte jej vedle sebe.
6. CHOVEJTE SE OHLEDUPLNĚ
Vždy jezděte tak, abyste neohrozili sebe
ani kolemjdoucí.
7. VRACEJTE KOLA DO OFICIÁLNÍCH
STOJANŮ NEXTBIKE
Pro úspěšné vrácení používejte vždy
oficiální stanice nextbike. Vrácení mimo
vyhrazené stojany nebo prostory podléhá servisnímu poplatku. Kolo nezapomeňte srovnat tak, aby nepřekáželo
a nekazilo vzhled vašeho města.
8. NEZAPOMEŇTE VŽDY KOLO
ZAMKNOUT (STLAČENÍM PÁČKY
DOLŮ A ZKONTROLUJTE V APLIKACI)
Zamáčknutím páčky nad zadním kolem
se kolo uzamkne a výpůjčka automatic-

ky ukončí. Zkontrolujte vždy správné
uzamčení kola, pro kontrolu můžete
ukončení výpůjčky zkontrolovat v zákaznické aplikaci.
9. ZPĚTNÁ VAZBA ZLEPŠUJE
NAŠE SLUŽBY
Nezapomeňte nám dát vědět, pokud
jste měli jakýkoli problém s výpůjčkou nebo kolem. Zpětnou vazbu můžete zanechat v zákaznické aplikaci
u dané výpůjčky nebo půjčeného kola
nebo nám napište/zavolejte na zákaznický servis.
10. BOJ PROTI VANDALISMU
Pokud zpozorujete vandalismus nebo
neoprávněnou manipulaci s našimi koly,
dejte nám prosím vědět na naši zákaznickou linku nebo případně kontaktujte
městskou policii na linku 156. n
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Za zápisníku městské policie
n Strážníci neřeší

jen případy v ulicích města, ale
například i u řeky,
jak ukazuje následující případ.
Městská policie přijala oznámení,
že na Berounce chytá rybář podměrečné ryby. V podobných situacích
strážníci spolupracují s rybářskou
stráží. Společně u řeky skutečně
objevili rybáře, který měl v autě
ryby, které neodpovídaly povolené míře. Protože měl muž platný
rybářský lístek, případ si převzala
rybářská stráž k dalšímu řešení.
n Při běžné kontrolní činnosti
hlídka městské policie zpozorovala ležícího muže, který částečně
zasahoval do komunikace. Muž
nejprve částečně reagoval, po chvíli ale přestal komunikovat a začal
se třást. Strážníci muži poskytli
první pomoc a zavolali záchranáře. Ti muže odvezli do nemocnice.
Na místě zůstala taška s doklady

a finanční hotovostí, kterou strážníci zajistili a uschovali majiteli na
služebně.
n Na městskou policii se obrátil
zoufalý muž, který se do Berouna vydal na výlet. Jak strážníkům
popsal, při své obhlídce města
si někde sedl a odložil si batoh
s drahým fotoaparátem. Z místa
odešel bez batohu a teď ho marně
hledá. Strážníci od muže získali
popis trasy, kde se pohyboval.
Zanedlouho se jim podařilo opuštěný a nedotčený batoh i s fotoaparátem najít a vrátit šťastnému
majiteli.
n Při měření rychlosti v dubnu
zaznamenali strážníci celkem 23
přestupků, což je jedno z nejvyšších čísel, které za jeden den této
kontrolní činnosti odhalili. Největší
hříšníci překročili povolenou rychlost téměř o 30 hm/hod. Většina
případů byla vyřešena na místě,
dva byly předány do správního řízení. n

Poděkování Městské policii Beroun

Na berounskou radnici k rukám starostky Soni Chalupové
přišel děkovný dopis, kterým pisatel poděkoval za vzornou
práci městské policie.
Dobrý den, vážená paní starostko.
Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkoval pracovníkům Městské policie Beroun. Včera, 29. 3. 2021, jsem po zaparkování auta zapomněl stáhnout okno u auta. Asi za 2 hodiny zazvonili pracovníci MP (pán a mladší slečna) a po kontrole
dokladů mně na tuto skutečnost upozornili. Bylo to ve večerních
hodinách, bydlím na adrese Palouček 1709. Když mi došlo, co
všechno se mohlo stát, tak si asi dovedete představit moji reakci.
Jejich jednání bylo velice profesionální, stačil jsem jim poděkovat,
ale nestihl jsem si zaznamenat jejich jména. Ani se nechtěli dále
zdržovat, mají dost práce. Chtěl bych znovu upřímně poděkovat
a zároveň bez komplimentů ocenit jejich, ne vždy jednoduchou,
práci. Velmi si toho vážím. Jen mne mrzí jedna věc, že mi znovu
diagnostikovali moje zapomínání.
Vážená paní starostko, teď vážně - skutečně veliké díky. Přeji Vám a všem pracovníkům Městské policie pevné zdraví a více
spokojených občanů. Děkuji.

Čekání na berounskou tramvaj
bude letos opět virtuální

J

iž několik let se začátkem května
potkávají lidé v centru Berouna
prazvláštní skupinku cestujících
v dobových šatech, která vyhlíží
tramvaj. Jenže ta ve městě nikdy nejezdila. Jak to všechno začalo? Před
devíti lety se mi v muzeu dostala
do ruky futuristická pohlednice,
kterou kolem roku 1904 vydal berounský nakladatel Václav Antony.
Zobrazuje Beroun, jak by podle něj
mohl vypadat za sto let. Začátkem
20. století to byla velká móda. Je na

www.mesto-beroun.cz

ní vidět tramvajový provoz na současném Husově náměstí. Pohlednice nás inspirovala pro netradiční
happening a tak od roku 2011 čekáme na tramvaj pravidelně. Již
loni jsme museli virtuálně. K letošní akci, jež vznikla ve spolupráci
Muzea Českého krasu, Národního
technického muzea a Dopravního
podniku hl. m. Prahy, se budou
moci zájemci připojit 8. 5. od 14:00
na shorturl.at/jyzCO.
Patrik Pařízek n

Zahájení
turistické sezóny
Berounska

2021

D

estinační agentura Berounsko si ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Beroun připravila akci k zahájení turistické sezóny v letošním roce.
Postupně se začíná oteplovat, rostliny konečně kvetou, v přírodě
se to pomalu zelená a cestování mezi okresy je povoleno. A protože to
znamená, že podmínky jsou ideální pro výletění, připravila si destinační
agentura Berounsko pro malé i velké turisty zahájení letošní sezóny.
Akce se měla uskutečnit již v minulém roce, ale pandemie covid-19
neumožnila konání v zamýšleném rozsahu. „Letos jsme uzpůsobili princip akce tak, aby respektoval protiepidemická opatření a umožnil všem
zájemcům trasu absolvovat. Z podoby akce a ze spolupráce s Domem
dětí a mládeže Beroun mám radost a pěvně věřím, že si akci všichni
účastníci náležitě užijí!“ uvedl předseda představenstva Dušan Tomčo.
Pro zájemce bude připravena nenáročná výletní trasa na Berounku,
kterou zvládnou absolvovat během dopoledne, odpoledne ale vlastně kdykoliv, kdy jim to přijde vhod o posledním květnovém víkendu
(29. 5.–30. 5.) Na trase výletníci naleznou odpovědi na otázky, které
budou muset vyřešit, aby získali tajenku. Za úspěšné rozklíčování tajenky
bude pro dospělé připravena zdarma Návštěvnická karta Berounska 2021,
která obsahuje více jak 40 slev a výhod. Pro malé bude nachystáno pexeso.
Navíc ze všech zaslaných tajenek bude vybráno 5 šťastlivců, kteří získají
plátěnou tašku a plecháček. Bližší podrobnosti budou brzy uveřejněny. Více
podrobností o akci najdete na webových stránkách www.berounsko.net. n

Destinační agentura Berounsko získala certiﬁkaci

D

estinační agentura Berounsko,
která byla založena na konci léta
2019, slaví úspěch – získala certifikaci
dle Kategorizace organizací destinačního managementu.
„Cesta k naší certifikaci začala
ještě před samotným založením agentury, už od začátku jsme věděli, že
budeme o certifikát usilovat. Z jeho
získání mám opravdovou radost, naše
tvrdá práce se vyplatila a myslím, že
můžeme s klidným svědomím říci,
že destinační agentura Berounsko
se zařadila k profesním organizacím
cestovního ruchu. Kromě toho se nám
nově otevírá možnost získávat dotace
z národních zdrojů a dále tak rozvíjet
naši činnost,“ uvedl Dušan Tomčo,
předseda představenstva.
Žádost o certifikaci agentura
podala na konci listopadu 2020, certifikační komise rozhodla začátkem
března 2021. Z celkového počtu 100
bodů získala organizace 83, certifikační komise ocenila profesionalitu
zpracovaných dokumentů, vizuální
styl a webové stránky a také snahu
o vybudování a řízení moderní organizace destinačního managementu.
Certifikát byl udělen na rok, tedy do

března 2022. Kategorizace organizací
destinačního managementu vznikla
jako norma, která definuje podmínky
pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu.
Po úspěšném splnění podmínek získává organizace certifikát. Hlavním
cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon
a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice
a přispět ke zvýšení kvality a efektivity
realizovaných marketingových aktivit
na domácím a zahraničním trhu. n
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Vylosovali jsme vítěze
velikonoční soutěže

K

n Šťastným majitelem malé vyřezávané postavičky je Kubík Pěnička.

do byl tajemnou postavičkou,
kterou řezbář Jan Viktora ukryl
ve Velikonočním betlémě? Správně
odpověděli všichni ti, kteří objevili
a do soutěžního kuponu napsali
veverku neboli chipmunka, ať už to
byli zpívající Alvin, Chip nebo Dale
z Rychlé roty. Ze 67 správných odpovědí vylosovala paní starostka
Soňa Chalupová Kubíka Pěničku,
který si se svou maminkou přišel
výhru osobně na radnici převzít.
A radost byla veliká, vždyť postavička filmového hrdiny se hýskov-

skému řezbáři opravdu povedla.
Výherce může být sice jen jeden, ale
aby to ostatním soutěžícím nebylo
líto, i pro ně jsme připravili malý
dárek. Vyzvednout si ho mohou až
do konce roku v městském informačním centru na Husově náměstí.
Zároveň bychom chtěli poděkovat
všem dárcům drobných mincí,
které vhodili do soutěžní schránky. Celkem 73 korun jsme věnovali
našim medvědům Matěji a Kubovi
jako příspěvek na med, aby z těch
Velikonoc také něco měli. n

Velikonoční fotosoutěž o ceny

P

řed velikonočními svátky jsme na webových stránkách města a na našem Facebooku vyzvali berounskou veřejnost, aby se s námi podělila
o fotografie ze sváteční výzdoby a zasoutěžili si o drobné ceny. Děkujeme
všem za zaslané fotografie a gratulujeme vítězům, které jsme kontaktovali
e-mailem nebo telefonicky. Některé zaslané a vítězné fotografie vám nyní
představujeme. n

www.mesto-beroun.cz
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Učitelé se v kurzech zdokonalovali v on-line výuce
D
o on-line světa se kvůli vládním omezením přesunuly semináře a kurzy, které se v prvním

Jubilea
n Dne 10. 5. oslaví 70. narozeniny
paní Božena Bendlová.
n Jana Melicharová dne 22. 5.
oslaví své 80. narozeniny.
n Ke všem gratulantům se přidávají představitelé města Beroun,
redakce Radničního listu a také
Klub důchodců Beroun. n

Vzpomínky
n Dne 10. 4. 2021 nás náhle navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Milada Jungmannová
z Berouna, ve věku 75 let. Za tichou
vzpomínku upřímně děkujeme.
n Ve věku nedožitých 84 let zemřel
pianista, hudební skladatel, multiinstrumentalista a spisovatel Mgr.
Josef Kokeš.
n Dne 31. 5. 2021
uběhne již 50 let
od tragického úmrtí
našeho tatínka pana
Jaroslava Hnízdila
z Berouna. Stále vzpomínáme. n

Blokové čištění ulic
n 5. května: Bezručova, Nerudova,
V Hlinkách
n 6. května: Družstevní, Dukelská,
Ve Vilách, V Zahradách
n 12. května: Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova, Vorlova
n 13. května: Ve Svahu, Košťálkova,
Bratří Nejedlých
n 19. května: K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská
n 20. května: Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova - (po Jungmannova)
n 26. května: Slavašovská, K. Čapka
n 27. května: U Archivu, Na Dražkách, Pod Homolkou n

Zubní pohotovost
n 1. a 2. 5. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 8. a 9. 5. MUDr. Adéla Humlová,
Žebrák, A. Pacovského 277, tel.:
311 533 447
n 15. a 16. 5. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Havlíčkova 20, tel.:
311 611 241
n 22. a 23. 5. MUDr. Ladislava
Švábová, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
n 29. a 30. 5. MUDr. Martina
Tomková, Beroun, Větrná 984, tel.:
774 117 578
Pohotovost je od 8:00 - 11:00

www.mesto-beroun.cz

čtvrtletí konaly v rámci Místního
akčního plánu vzdělávání ORP
Beroun II., financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Během tří měsíců se
uskutečnily na dvě desítky webinářů, kterých se zúčastnilo více než
tři sta pedagogů základních a mateřských škol z Berounska.
Největší zájem byl mezi pedagogy o lednový webinář nazvaný
Základy formativního hodnocení,
kterého se zúčastnilo 32 učitelů.
„Formativní hodnocení a vše, co
s tím souvisí, se v poslední době
stále více dostává do popředí zájmu
škol. Způsobily to nejen okolnosti
kolem covidu, ale i společenská poptávka – snahy o modernizaci školství a změny přístupů k hodnocení
žáků obecně,“ uvedl lektor Miloslav
Hubatka. Také některé další kurzy
reagovaly na zavedení on-line vý-

uky. Například jeden z webinářů
Pavla Bokra z Muzea Českého krasu
se zaměřoval na hromadné aktivní
zapojení žáků a rychlé získávání
zpětné vazby při on-line výuce. Dvacet učitelů základních škol se zúčastnilo webináře, který je seznámil
s hrami vhodnými pro on-line výuku cizích jazyků. Velmi vyhledávaný
byl rovněž webinář zaměřený na
možnosti i rizika virtuálního světa,
v němž jsou nyní školáci kvůli distanční výuce mnohem častěji.
Především konkrétnost, příklady z praxe a propojenost s praktickou výukou si pochvalovali
účastníci dalšího webináře, který
je seznamoval s hodnocením žáků
a jejich motivací. Vedl jej loňský
vítěz soutěže Global Teacher Prize
Czech Republic, držitel ceny pro inspirativní pedagogy Alexis Katakalidis z Gymnázia Jana Nerudy v Praze.

Kromě webinářů se od ledna
do března konala v rámci MAP
také setkání ředitelů zapojených
MŠ a ZŠ, jednotlivých pracovních
skupin či koordinátorů škol. Nechyběly ani pravidelné Objevitelské soboty určené pro talentované
školáky. Zatímco v únoru studovali
hieroglyfy, mumie a hrobky, březnová sobota byla zaměřena na
Nezkrotnou přírodu. Objevitelské
soboty budou pokračovat i v dalších měsících, po dalším rozvolnění se chystají i nové kurzy pro žáky.
Tématy budou například finanční
gramotnost, rozvoj polytechnického vzdělávání nebo oblíbený projekt Regionální vlastivědy, který
zahrnuje exkurze nejen pro žáky,
ale i pedagogy. Podrobné informace včetně termínů dalších kurzů
najdete na www.mapberoun.cz.
Pavla Nováčková n

Co nového přináší Městská knihovna
Hledáme dobrovolníky
na doučování!
Současná karanténní doba je
velmi náročná snad pro všechny
profese. Různá omezení se však
velmi výrazně podepsala na školní
výuce. I v předchozích letech se vyskytovali žáci, kterým látka unikla,
nepochopili ji či se v ní tak zvaně
ztratili. Velká absence prezenčního
vyučování v současnosti však tyto
problémy jenom zvýšila.
Proto berounská knihovna
navázala spolupráci s organizací
Nová škola o.p.s., která jako jeden
ze svých projektů nabízí doučování
v knihovnách. V současnosti probíhá toto doučování formou on-line
setkání.
Chcete zkusit pomoci dětem
s tím, co se ve škole nestačí pořádně naučit a doma jim s tím nikdo
nepomůže? Přihlaste se do tohoto
dobrovolnického programu. Nejde
o to žáky látku naučit. Jde o to jim
poradit a ukázat, jak se k tématu
postavit. A třeba i zjistit, že to vlastně nebylo tak těžké.
Více k projektu http://novaskolaops.cz/hledame-dobrovolniky
Nebo na https://dobrovolnik.cz/
prilezitost/online-prvni-pomoc-se-skolou
Čtenář roku
I v této složité době jsme v březnu v českých knihovnách vyhlašovali Čtenáře roku. Jelikož však
knihovny byly po významnou část
minulého roku uzavřené a čtenáři
je nemohli tak často navštěvovat,

oceňovali jsme tentokrát ne “čtenáře”, ale “e-čtenáře”.
Kampaň Čtenář roku vyhlašuje
v rámci Března - měsíce čtenářů
Svaz knihovníků a informačních

pracovníků, a to již od roku 2011.
Cílem kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby
a oceňovat ty, kteří služeb knihovny
nejvíce využívají. V Berouně toto
ocenění získala čtenářka Petra Ratkošová, která si v uplynulém roce
vypůjčila 24 e-knih. Jako hlavní
cenu od nás získala poukaz na nákup e-knih v hodnotě 500 Kč.
Knihovna nabízí online
přednáškový cyklus „Poklady
hudebního repertoáru“
Pojďte se okouzlit mistrovskou
hudbou napříč staletími s dirigentem a muzikologem Haigem

Utidjianem! Haig nás osobitým
způsobem provede světem svých
oblíbených skladeb, uvede jejich
rozmanitou interpretativní tradici
a propojení s životními osudy jejich
autorů a autorek. Přednášky jsou
bohatě doplněny obrazem i zvukem.
Cena: 1 000 Kč, pro studenty a seniory 500 Kč / 8 lekcí
Termíny: 1x týdně vždy ve čtvrtek
od 19:00
Přihlašování:
info@knihovnaberoun.cz
Přednášky probíhají online a zároveň bude možné je sledovat ze záznamu.
Obsah kurzu:
1. Seznámení s dirigentem Haigem Utidjianem: jeho inspirace
a hudební vzory
2. „Alexandrova hostina“ G. F.
Händela: od opery k oratoriím
3. Lužanská mše Antonína Dvořáka známá i neznámá
4. Symfonie Gustava Mahlera:
hudba života pozemského i nadpozemského
5. Mše h moll J. S. Bacha: vrcholné
dílo západní hudby a jeho interpretace
6. Deset hudebních skladatelek:
„ženský hlas“ od 8. století do současnosti
7. Nešpory Claudia Monteverdiho:
velkolepá pocta sv. Panně Marii
8. Hymnus Amoris Carla Nielsena:
oslava života a lásky z pera dánského skladatele
Pořádá Městská knihovna Beroun ve spolupráci s Městským kulturním centrem Beroun. n
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Ředitelka základní školy na Závodí Hana Kozohorská:

Děti potřebují kontakt. Žádná technika nenahradí
a ani nahradit nemůže osobní komunikaci
P
okračujeme v našem seriálu, kdy v době distanční
výuky nahlížíme do zákulisí našich berounských základních
škol. Tentokrát jsme zamířili na
Závodí za ředitelkou Hanou Kozohorskou. Krátce po rozhovoru

se konečně do lavic mohli rotačně vrátit žáci vybraných ročníků.
Přesto se do škol všechny děti
podívat nemohou. Jak se se složitou situací vypořádávají ve škole,
kterou jsme navštívili tentokrát?
Spolu s novým školním rokem jste v září slavnostně otevřeli i novou přístavbu školy
včetně nové jídelny a tělocvičny.
Užily si děti tyto prostory alespoň na chvíli?
Na otevření nových prostor
se těšili všichni, včetně široké
veřejnosti. Samozřejmě největší
očekávání vzbuzovala výstavba
nové velké tělocvičny. Žel, protiepidemická opatření si zde vybrala
svou daň - a sportování, resp. zákaz sportování je jednou z nich.
Tělocvičnu a hřiště pro sport si
naši žáci tudíž příliš neužili. To
ale nelze říci o jídelně, ve které
se většina žáků stravovala v době
provozu školy.
S politováním musím konstatovat, že nové prostory a celá
škola dosud čekají, až budou
moci naplno ožít. Sebekrásnější budova nežije, dokud jí není
vdechnuta živoucí energie a tu
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mohou rozproudit jen lidé – žáci,
zaměstnanci, rodiče.
Naše škola vznikala postupně
a každá její část má svého genia
loci. I k nejstarší části školy, kde
se nachází druhý stupeň, přistupuji s velkou pokorou, neboť

Distanční výuka nejsou prázdniny, což bylo nutné, aby si žáci
uvědomili. Samozřejmě, že pokud měl někdo liknavý přístup ke
vzdělávání během prezenční výuky, pak při přechodu na distanční
výuku se jeho přístup ke školním

si vážím práce našich předků.
Na nové generace žáků tu dýchá
minulost, ale zároveň se krásně
snoubí s přítomností.
A proto i nejnovější části školy
si zaslouží, aby co nejdříve začaly
psát svou historii.
S distanční výukou jste se vy
jako učitelé a ředitelé škol i děti
a jejich rodiče museli poprvé
vypořádat v březnu loňského
roku. Můžete srovnat rozdíly
mezi začátky a tím, jak distanční výuka funguje na vaší škole
v současné době?
Samozřejmě, že před rokem
jsme neměli zkušenosti, které
máme nyní. Školy byly zavřeny
ze dne na den. Pro všechny – pro
žáky, pedagogické pracovníky,
ale i pro rodiče - to bylo velice
náročné. Na podzim situace jiná,
již jsme byli připraveni a mohli
i vylepšovat naši práci.
V průzkumu provedeného
v rámci celé ČR se zhruba deset
tisíc školáků vyhýbá výuce na
dálku, 50 tisícům chybí technika. Řešíte podobné problémy
i na Vaší škole?

n Ředitelka Základní školy Beroun
- Závodí Hana Kozohorská při slavnostním otevření přístavby.

povinnostem nezměnil. Přesto do
systému distančního vzdělávání
se zapojili všichni žáci. Hodně je
to o součinnosti rodiny a školy,
práci třídních učitelů. Pokud škola a rodič táhnou za jeden provaz,
žák funguje. Nebudu zastírat, že
v některých případech je spolupráce a komunikace náročnější.
Zde se opět ale potvrzuje, že pokud tomu bylo i v rámci prezenčního vzdělávání pak s přechodem
na distanční vzdělávání toto „jen“
pokračuje. Důležité je také si uvědomit, co je to distanční výuka
a co všechno obnáší. Bohužel,
média o ní někdy šíří nepřesné,
částečné nebo zcela nepravdivé
informace. A jsou to média, která,
ať si to chceme připustit nebo ne,
mají velký vliv na chování a utváření názorů jednotlivců.
V čem osobně vidíte největší
potíže s distanční výukou?
Pokud budu mluvit o technických záležitostech, pak se jedná
o rozdílnou úroveň ve vybavenosti žáků technikou, ale především chybí kvalitní internetový
signál. Samozřejmě, že pokud je
v rodině více dětí a rodiče pracují z domova, je tato situace pro
celou rodinu velice náročná a zároveň stresující. V součinnosti
s neziskovou organizací se nám
podařilo zajistit pro některé žáky
i technické vybavení pro výuku.
Další nevýhodou je, což je celkem
logické, neosobní kontakt. Žádná
technika totiž nenahradí a ani
nahradit nemůže osobní komunikaci. Pro rozvoj dětí je důležité
společně komunikovat, hrát si,
objevovat, mít společné zážitky.
Je třeba umět mluvit, aby se nám
všem nesmrskl život do SMS bez
diakritiky, vážit si jeden druhého,
dokázat se na sebe usmát, ale
i řešit rozdílné názory s noblesou.
A učit se i spolupracovat. Rozvíjet
myšlení a pozitivní postoje žáků.
To bez sociálních kontaktů však
jde velice těžko. Mezi negativa,
která nám tato doba přináší, je
i ztráta určitého časového řádu
u dětí. Pravidelné ranní vstávání
do školy, někteří žáci jsou omlouváni, že zaspali (např. na vyučovací hodinu od 10:00 hodin). I to
je dopad distanční výuky, který se
bude nelehce odstraňovat.
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n Novou tělocvičnu se děti kvůli koronavirové pandemii moc neužily.
Jako první se do ní podívali v září prvňáčci při slavnostním přivítání.
Co Vás naopak příjemně překvapilo?
Pro každého z nás je příjemné,
když ho někdo pochválí. Mně dělá
radost, když slyším příjemně naladěné hlasy žáků, když vidím, že jsou
spokojeni, že se jim při výuce daří.
I před pandemií koronaviru
chyběl českým dětem pohyb. Nyní
přicházejí i o hodiny tělocviku ve
škole. Snažíte se je nějakým způsobem motivovat k fyzické aktivitě
na dálku? Pokud ano, jak?
Naši vyučující tělesné výchovy
vymysleli akci „Dojdeme společně
do Bratislavy“ zaměřenou na rozvoj přirozeného pohybu, kterým je
chůze. Do této aktivity se zapojili
nejen žáci, ale i ostatní pedagogové.

Ovlivní podle vás několik měsíců distanční výuky systém český
školsky systém, nebo spíš předpokládáte, že se po překlenutí
pandemie vrátí vše do původního
stavu?
Distanční výuka nejenže ovlivní, ale již ovlivnila české školství. Je
to úprava obsahu učiva, tolerance
v rámci adaptačních období při
krátkodobých návratech žáků do
školy, tolerance v hodnocení, tlak
na snižování nároků ve znalostech.
V neposlední řadě je kladen důraz
na výuku informatiky - bude navýšen
počet vyučovacích hodin tohoto předmětu. Na jedné straně slyšíme volání
po tom, aby děti neseděly dlouho
u počítače, ale objevovaly sport a přírodu, ale budeme z nich vytvářet
malé programátory. Nejsem proti IT

n Pro školáky vznikla i nová školní jídelna. I její provoz omezila pandemie.
dovednostem, to určitě ne. V současné době nelze fungovat bez těchto
základních znalostí a dovedností, ale
troufám si tvrdit, že by tyto technické
prostředky měly být pro děti dobrým
sluhou a ne špatným pánem. Je třeba
rozvíjet žáka na všech úrovních, ale
ne překotně. Nelze snižovat uměle
nároky a pak se divit, že české děti
v mezinárodních srovnáních v nějaké
oblasti neuspěly. Na druhou stranu
musím říci, že některým dětem tento
způsob výuky (distanční) vyhovuje
a svým způsobem se v ní našly. Je to
ale malé procento a souvisí to s určitou individualitou jednotlivce.
České školství se bude dlouho
vzpamatovávat z tohoto období
a není to o tom, že by to školy nezvládaly, mám na mysli hlavně děti, ročníky, které to nejvíce zasáhlo, loňské

prvňáčky, závěrečný devátý ročník.
A tím se vrátím ještě k tomu, co mě
potěšilo. V rámci on-line výuky „navštěvuji“ vyučovací hodiny a při nich
jsem byla moc potěšena, jak i žáci
z prvního stupně s paní učitelkou
krásně pracují, hlásí se a umí.
Když jsem nastoupila do funkce
ředitelky školy, pojmenovala jsem
náš školní vzdělávací program „I já
to dokážu“, čímž jsem chtěla a chci
vyjádřit, že každý žák má u nás šanci na úspěch. Jak už jsem ale řekla,
vždy je to o spolupráci a partnerství
se žákem a rodiči.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem zaměstnancům naší školy za
to, jak dobře plní pracovní povinnosti v této nestandardní době. Velké poděkování patří i rodičům, jak
i oni to se svými dětmi zvládají. n

Požární ochrana očima dětí

T

Legendy našeho města Berouna

D

ěti školní družiny při ZŠ na Závodí se vydaly na historickou stezku
Berounem s názvem Legendy města Berouna. Akci pro veřejnost
připravil Dům dětí a mládeže a my ji využili k plnění úkolu celodružinové
akce, kterou je Mezinárodní den památek a historických sídel. Tento den,
kdy se historické památky otvírají veřejnosti a pořádají se Dny otevřených
dveří, připadá na 18. dubna. Připomínáme si ho již od roku 1982. Na děti
čekala řada zajímavých úkolů a luštění, dozvěděly se o historii a pověstech
našeho města. Byla to krásná akce. Děkujeme DDM za tuto akci a těšíme
se, až budeme moci opět něco plnit. Květa Hrbáčková n

www.mesto-beroun.cz

ak se nazývá výtvarná a literární soutěž, kterou organizuje již mnoho let Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro
děti do 18 let. Nositelem úkolů je
Okresní sdružení hasičů Beroun.
Přestože nám naše plány zhatila pandemická vlna koronaviru,
přesto jsme v družině zvládli
i něco z výtvarné činnosti.
Koncem února děti z 1. a 3. oddělení naší školní družiny dokončovaly svá výtvarná díla na téma
„Dopravní nehody na železnici –
náročný úkol pro hasiče“. Vždyť
těchto dopravních nehod neustále
přibývá. A stačili jsme to, i když to
stálo mnoho úsilí. Obrázky jsme
shromáždili a odeslali pořadateli
soutěže. Netrvalo dlouho a my
opět byli na distanční výuce.
Stihli jsme to v hodině dvanácté.
Do soutěže jsme odeslali z obou
oddělení 19 prací. A pak jsme již
jen čekali a čekali, až přijdou výsledky. A právě dnes 7. 4. došla
výsledková listina okresního kola.
A jak jsme nakonec dopadli? Je

to super a myslím, že můžeme být
spokojení. Ve své kategorii, se na
2. místě umístil Štěpán Švihálek –
3. oddělení a na 3. místě Leonardo
Chouliaras z 1. oddělení. Hoši, blahopřejeme k umístění. Udělali jste
nám velkou radost. A aby toho nebylo málo, obě práce postoupily do
krajského kola (první dva obrázky
v galerii pod článkem). I kdyby třeba
nevyšlo nějaké medailové umístění,
je to krásný výsledek vaší práce.
Děkujeme! A nyní již budeme čekat,
jak dopadnou výsledky v krajském
kole. Kdo si počká, ten se dočká! Tak
my všichni v družině budeme čekat.
Květa Hrbáčková n
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 3. díl sklo
Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou převážně lahve od nápojů, zavařovací sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení
těchto odpadů je šikovným řešením plastová nebo kovová krabice, starý kbelík nebo pevnější taška. Místem, kde budete doma uchovávat
tříděný skleněný odpad před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.

O

bvyklým kontejnerem na sběr
skla je stejně jako u kovů tzv.
zvon. Na rozdíl od běžných kontejnerů s kolečky a otvíracím víkem, které
se do vozidla na svoz tříděného odpadu vyklápí, má tato nádoba spodní výsyp a vyprazdňuje se na korbu
svozového auta. Některá vozidla
navíc disponují přepážkou, takže
mohou zároveň svážet sklo barevné
a bílé v rámci jednoho svozu.
Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet
Vzhledem k stále pokročilým
technologiím třídění s využitím vlnových délek však v posledních letech
není kladen tak velký důraz na třídění skla podle barevnosti. V řadě
měst již proto bílé kontejnery nenajdete. Rovněž v Berouně se nádoby

lze nadále recyklovat. Toto dotřídění
musí být velmi důkladné, aby nedošlo ke znehodnocení celé várky skleněných výrobků. V první fázi se ručně
vyberou velké nečistoty zejména kovy
a další pevné částice. Následně se
sklo nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje. Nakonec se
na požadovanou vysokou kvalitu čistí
pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty by se mohly dramaticky projevit
na zhoršených vlastnostech nových
skleněných výrobků. Běžnými nástrahami, se kterými si dotřiďovací linka
na sklo snadno poradí, jsou etikety
a kovové části.
Sklo lze recyklovat stále dokola
Používání tříděného skleněného
odpadu představuje ve sklárnách
obrovské úspory energií a také

n Rozdrcené sklo.
na tuto komoditu nebudou obměňovat a postupně tak ve městě zůstanou pouze kontejnery zelené, do
nichž se bude třídit sklo bez ohledu
na barvu. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!
Sklo se sveze většinou do areálu
AVE, odkud je následně ve větším
množství převáženo na speciální
dotřiďovací linku. Protože je třídění
skla před jeho dalším zpracováním
vysoce náročné na kvalitu, je dotřiďovacích linek na sklo v Česku jen
několik. Proto se převozy na dlouhé
vzdálenosti často řeší pomocí kamionů nebo vlaků.
Pro výrobu je důležitá maximální
čistota recyklované suroviny
Dotřiďovací linky na sklo mohou
být samostatné nebo součástí skláren. Jejich úkolem je bezchybně odstranit vše, co není ze skla a tudíž ne-
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náhradu primárních surovin. Do
vsádky může přijít podle technologie 60 – 85 % tříděného skla. Střepy,
které se přidávají ke sklářskému
kmenu, jsou společně s dalšími přísadami taveny při teplotách kolem
800 - 1400°C. Z roztavené hmoty je
možné vyfouknout nebo odlít nové
výrobky. Velkou výhodou recyklace
skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola. Z vytříděného
skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo
- lahve na minerálky, alkohol a pivo
a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále
používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla
nebo jako přísada do speciálních
druhů betonů a do brusných hmot.
Kam patří úsporné žárovky
a zářivky
Lineární a kompaktní zářivky,
halogenidové, sodíkové a směsné

n Rozdrcené sklo před zpracováním.
výbojky či světelné zdroje s LED diodami není možné vzhledem k jejich
složení vhazovat do kontejnerů na
sklo. Jedná se o nebezpečný odpad
a jako takový patří pouze do Eko
Dvora. Podle zákona 542/2020 Sb.
O výrobcích s ukončenou životností
je však možné všechny tyto typy svítidel bezplatně odevzdat všude tam,
kde se podobný sortiment prodává.
Podobně je tomu u pneumatik, elektrozařízení, akumulátorů a všech
typů baterií.
Co patří do nádob na sklo
Pokud máte možnost sklo třídit,
do zeleného kontejneru vhazujte barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů. Do bílého kontejneru vhazujte
sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité
skleničky. Patří sem také tabulové
sklo z oken a ze dveří. Pokud vhodíte
čiré sklo do zeleného kontejneru, určitě to nevadí, opačně je to však problém, znehodnotíte totiž celý obsah
vytříděného čirého skla.

Co nepatří do nádob
na sklo
Do těchto nádob rozhodně nepatří keramika a porcelán (glazované
i neglazované hrnky či talíře), autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacené
a pokovené sklo. Nevhazujte sem rovněž úsporné žárovky a zářivky. Vratné
zálohované sklo vracejte do obchodu.
Co možná nevíte…
n V roce 2020 jsme v Berouně
vytřídili 90 tun čirého skla a 289
tun skla barevného.
n Ve městě máme 54 nádob na
čiré sklo a 92 nádob na barevné
sklo, které se vyvážejí 1x za 14 dní
nebo podle potřeby.
n Pokud se ve vašem okolí stane, že
kontejner na sklo je přeplněný, napište to odpovědnému pracovníkovi
svozové firmy AVE na adresu: ondrej.zada@ave.cz, který zajistí odvoz.
n 79 % skleněných obalů je v ČR
ročně recyklováno a využito.
n V novém skleněném výrobku
může být obsaženo až 100 % recyklovaného skla. n

n Výrobky z recyklovaného skla.
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Za přírodními krásami Berouna…

J

Žabí putování

akmile se na jaře oteplí
a ohřeje se půda, vylezou
ze zimních úkrytů a vydají se
houfně na pochod. Kdo, odkud
a kam? No přece obojživelníci.

n Speciální zábrany a sběrná
místa v Brdatkách.
Čolci, to jsou ti ocasatí a potom
žáby. Vyrazí společně na cestu,
jako by si řekli. Putují jich stovky
vedeny pradávným instinktem
z lesů k vodním nádržím, aby
zde splnili rodičovskou povinnost a nakladli vajíčka. Z nich se
nejdříve ve vodě vylíhnou pulci,
kteří se zde postupně přemění
v dospělé obojživelníky, opustí
vodní prostředí a žijí potom suchozemským životem. Celý život-

ní cyklus se tak každý rok opakuje. Někdo si myslí, že všechny
žáby tráví celý život ve vodě
a jejím okolí, ale to není pravda.
Pouze zelení skokani neopouští
vodní prostředí a dokonce pod
vodou i přezimují. Z nich kriticky ohrožený skokan skřehotavý
se v období rozmnožování ozývá
charakteristickými zvuky. Jejich
žabí koncerty můžeme poslouchat v květnu až v červnu u Berounky naproti Černému vršku
nebo pod Tetínem.
Většina obojživelníků ale tráví převážnou část života na souši a k vodě musí proto v období
rozmnožování putovat. Pro mnohé z nich však končí tato pouť
tragicky. Jejich cesty totiž často
vedou přes vozovky, kde skončí
pod koly aut. Aby se tomu částečně zabránilo, budují v období
migrace obojživelníků ochránci
přírody v nebezpečných úsecích
záchytná zařízení a obojživelníky přenášejí do vodních nádrží
přes silnici. Jedná se většinou
o nataženou fólii s místy do země
zapuštěnými vědry, do kterých
se putující žáby chytají a jsou
pak přemísťovány do vody. Tento záchranný transport realizují
pravidelně už 30 let i členové ZO
Českého svazu ochránců přírody
Beroun v Talichově údolí u rybníčku v Brdatkách. Každý rok tak
zachrání až 400 ropuch obecných. V minulosti bylo těchto žab
i přes tisíc, ale bohužel obojživelníků v přírodě ubývá. Jsou citliví na čistotu životního prostředí
a mizí i přirozená místa k jejich
rozmnožování.
Ropuchy obecné jsou užitečné, protože pomáhají v přírodě
udržovat biologickou rovnováhu.
Živí se různým hmyzem a slimáky, a proto by měly být vítány i na

n Emil Šnaidauf musí každý den žáby ze sběrných míst vybrat a bezpečně přenést do rybníčku.
zahrádkách. Patří do kategorie
ohrožených druhů a jsou chráněné. Ropuchy jsou také zajímaví
živočichové. Samice, které jsou
větší než samci, se mohou v ideálních podmínkách dožít i 50

let. Pro zachování svého rodu
jsou schopné dosáhnout obdivuhodných výkonů. Do vodního
prostředí někdy putují i ze vzdálenosti dvou kilometrů.
Emil Šnaidauf n

n Ropuchy obecné při putování do rybníku. Samice nese na zádech samce.

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 ni s námi a 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 se už pojďme 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…

Děkanův prorocký sen
Přesně 14 dní před osudným požárem měl berounský děkan Jiří František Procházka děsivý sen, v němž velice živě viděl planoucí město Beroun.
Svým „viděním“ byl tak vyveden z míry, že při ranní pobožnosti užaslým věřícím sdělil, že jim hrozí zhouba ohněm a vroucně se modlil za odvrácení
tak velikého neštěstí. Posluchači nevěřili děkanovu varování. Ovšem k požáru skutečně došlo, dokonce i místo ohniska se shodovalo se snem kněze…
A možná, že právě tato událost dala vzniknout pověsti, že má-li v Berouně dojít k požáru, rozsvítí se po půlnoci všechna okna kostela sv. Jakuba na
náměstí, jako by v něm planuly stovky svící, ačkoliv uvnitř nikdo není a žádné skutečné svíce tam nehoří. Do tří dnů, týdnů nebo měsíců po takovém
tajemném jevu je město zcela zaručeně navštíveno požárem. n
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Historie…

Nádraží na Závodí se původně stavět nemělo

Státní dráhy nakonec vyslyšely požadavek města a okresního zastupitelstva a nádraží dodatečně zařadily do
projektu výstavby dráhy z Berouna do Dušník

S

práva železnic pokračuje v opravách nádražních budov ve Středočeském kraji. Proměnou v loňském
roce prošlo i berounské nádraží na
Závodí. Po letech chátrání objektu
oživla stará historická krása a vesnický ráz budovy. Pojďme si nyní připomenout, co výstavbě závodského
nádraží předcházelo.

1872, kdy Pražsko-duchcovská dráha
vybudovala spojnici z Dušník do Prahy, vlaky. Ty však musely absolvovat
dlouhou okliku přes Prahu a odtud
po České západní dráze do Králova
Dvora, což pochopitelně značně prodražovalo výrobu. Není divu, že se již
od dostavění spojky Dušníky-Praha
zvažovala možnost jejího prodloužení

západní byla pánům akcionářům znamenitou dojnicí“.
Městská rada požadovala
nové nádraží na Závodí
Až teprve v lednu 1895, kdy byla
Česká západní dráha zestátněna, se
otevřela cesta k výstavbě tolik žádané
spojnice Beroun-Dušníky. Výstavby

n Nádraží na Závodí v době svého vzniku.
V oblasti barrandienu objevil
fürstenberský prospektor v roce
1845 obrovské železorudné ložisko
kvalitního chamositu u Nučic. Těžit se
začalo hned následujícího roku. Bylo
jen otázkou času, kdy jej využijí velké
železářské společnosti. Jako první
zareagovala nově ustavená Pražská
železářská společnost, která v roce
1857 nechala vybudovat Kladensko-nučickou dráhu o délce 22,8 km,
kterou odtud přivážela rudu až do
Vojtěšské huti na Kladně. Přepravovala nejen rudu ale i vápenec, nutný
při jejím zpracování, z tachlovického
lomu. Později, v 80. letech, kdy došlo
k prudkému rozvoji celé nučické hornicko-hutnické oblasti, se Kladensko-nučická dráha prodloužila až k vápencovým lomům u Trněného Újezda
a v roce 1900 až k lomům Amerika
u Mořiny.
Železnou rudu vozili
do železáren formani
Železárny v Králově Dvoře a Staré Huti (dnes Hýskov), od roku 1860
v majetku Fürstenberků, začaly záhy
nučickou rudu využívat častěji než
rudu krušnohorskou. Na rozdíl od
kladenských železáren se nacházely
v podstatně horší pozici. Byly nuceny dovážet rudu pomocí nejprve
formanů přes Vráž a teprve od roku

www.mesto-beroun.cz

v opačném směru, tedy na Beroun,
kde by se napojila na Českou západní
dráhu.
Česká západní dráha
se bála o své zisky
Kolem 70. let se o postavení spojové trasy zajímala sama Česká západní dráha, ale k realizaci nedošlo,
zřejmě se obávala poklesu příjmů na
své hlavní trati Praha-Beroun-Plzeň.
To také vysvětluje, proč vedení České
západní dokázalo po dvě desetiletí
úspěšně vzdorovat všem ostatním
konkurenčním pokusům o výstavbu
dušnicko-berounské spojky. V tomto
boji měla k dispozici velmi mocnou
zbraň, kterou jí do rukou vložila
sama vláda. Jednalo se o § 1 koncesní listiny České západní dráhy
z 5. září 1859, vydané ministerstvem
obchodu, ve kterém se mj. pravilo:
„…není, pokud tato koncese trvá,
žádnému dovoleno, zříditi k veřejnému užívání železnici, jež by ta samá
místa spojovala, nedotýkajíc se nových míst, jež státní správa z příčin
strategických, politických aneb obchodních za důležitá uzná.“
Česká západní dráha se tento paragraf nerozpakovala použít, kdykoli
se konkurence pokusila spojovací
dráhu vystavět, neboť řečeno dobovým žurnalistou: „…výnosnosť dráhy

trati se ujal sám stát. Bylo však ještě
potřeba vyřešit významnou výhradu
města Beroun a okresního zastupitelstva proti neexistenci nádraží nebo
zastávky v Berouně-Závodí v projektu.
Do té doby používali závodští občané
jen provizorní osobní zastávku u hlídačského domku č. 3 Rakovnicko-protivínské dráhy. V pamětním spise
adresovaném ministerstvu železnic
z 20. dubna 1896 se berounská městská rada odvolávala na naléhavou
potřebu nádraží na Závodí, neboť
přístupové cesty k hlavnímu nádraží
v Berouně jsou prý 2-3× ročně zaplavovány neregulovanou Litavkou, což
nepřímo způsobuje ztráty místním
firmám. Dokonce argumentovala
tím, že v případě mobilizace by za takových podmínek bylo znemožněno
nasazení 88. pěšího pluku zde dislokovaného a ohrožena tak bezpečnost
státu. Tento požadavek státní dráhy
vyslyšely a nádraží na Závodí dodatečně zařadily do projektu.
První vlak projel po novém
úseku 18. prosince 1897
Dne 1. října 1896 svěřilo ministerstvo železnic stavbu dráhy firmě
Schön & synové z Prahy za 3 900 000,–
korun. Dráha dlouhá 15,3 km začínala
na km 1,3 (počítáno od berounského
nádraží) rakovnické státní dráhy, kde

se od ní odpojovala pravotočivým obloukem směrem na Vráž. V místě styku
rakovnické a místní dráhy bylo postaveno nádraží Beroun-Závodí. Dráha
končila v již vybudované stanici Dušníky, která byla pouze rozšířena. Na
celé trati byly tehdy vystavěny celkem
4 nádražní budovy (Beroun-Závodí,
Vráž, Loděnice a Hořelice), 10 hlídačských domků a 1 vodárenské zařízení (Hořelice). První vlak tudy projel
18. prosince 1897. Završilo se tak víc
než čtyřicetileté úsilí o výstavbu železnice v této oblasti.
Cestující nesměli zpočátku na
Závodí nastupovat ani vystupovat
I když trať byla stavěna především
pro průmyslové účely, existovala na
ní i osobní přeprava. Jízdné z Berouna do Loděnice obnášelo 26 haléřů
III. třídou a 46 hal. II. třídou. Ovšem
dlouhou dobu byla tato doprava znemožněna ve stanici Beroun-Závodí.
Způsobil to vleklý spor okresního
zastupitelstva a města Beroun s C. k.
ředitelství státních drah o stavbu příjezdové cesty o délce 160 m od státní
silnice k nádraží. Podle železničního
zákona z roku 1886 tyto cesty stavěly
dráhy, ale hradily jen 1/3 nákladů,
2/3 pak „interessent“, tedy města
a zastupitelstva.
Cestu skutečně postavily, ale jak
tvrdili zástupci města Berouna, povrchně a velmi nekvalitně, bez štětu
a štěrku, „následkem toho jest tu dnes
bláta na metr – povozy zůstávají po
nápravy v bahně… [cesta] jest horší
nežli polní cesta v Bosně“, jak psala
městská rada ministerstvu železnic
24. února 1899. Odmítla proto uhradit
svoji část nákladů a již počátkem roku
1898 zareagovala žalobou ke Správnímu soudnímu dvoru ve Vídni, který
však dal 31. května 1898 za pravdu
státním drahám. Ty odpověděly kuriózním nařízením, které si nezadalo
s pověstnou rakouskou byrokracií –
i když osobní vlaky stavěly ve stanici
Beroun-Závodí, cestujícím bylo zakázáno pod pokutou vystupovat a nastupovat! Okresní zastupitelstvo a město
nakonec boj vzdaly a v dubnu 1900 se
cestující dočkali nové cesty.
Město Beroun zároveň v únoru
1899 požádalo ministerstvo železnic,
aby závodské nádraží bylo otevřeno
i pro kusové zásilky zboží, což vyžadovalo postavení skladiště. Příznivého
vyřízení této žádosti se radní dočkali
až v roce 1938. Mgr. Jiří Topinka, Státní okresní archiv Beroun n

12

Představujeme…

Farář Jordan Tomeš: Náročnou dobu, kterou
právě žijeme, se snažím brát jako šanci

Z

hruba před půl rokem začal
v Berouně působit nový farář
Českobratské církve evangelické.
Jordan Tomeš tak vystřídal Mikuláše Vymětala, který se stal v Berouně
ikonickou osobou. Rozhodně tedy
má nový farář na co navazovat.
O jeho zabydlení v našem městě,
jeho nápadech a cílech se dozvíte
více v našem rozhovoru.

Prozradíte nám, jak jste se ocitl
jako evangelický farář v Berouně?
Upřímně: zamiloval jsem se.
A místo, které bylo od mé slečny
nejblíž a mohl jsem v něm začít
pracovat, byl Beroun. A do toho
navíc přišly mé dojmy z návštěvy
místního kostela: tvoří ho menší,
ale aktivní společenství, ve kterém
jsem se instantně cítil jako doma.
Dostala mě i snaha místních farníků být relevantní pro to, co se ve
městě a ve společnosti děje. Přidejte poetickou krásu krajiny Oty Pavla – a nemohl jsem jít jinam.
Je to Vaše první působiště v pozici faráře?
Ano. Po škole jsem byl rok na
praxi v Poděbradech. Jako evangeličtí faráři si místa vybíráme – a různé sbory si zase vybírají nás. Když
si rozumíme, s farníky si plácneme
a pár let pak někde působíme.
Střídáte faráře Mikuláše Vymětala. Jak velký je to pro Vás závazek?
Na Mikulášovi si obrovsky vážím jeho otevřenosti a přístupu,
ve kterém bez předsudků přijímal
každého člověka. Tak si přeju, aby
náš kostel byl i nadále místem, do
kterého se nikdo nebojí přijít a ve
kterém se každý může cítit přijatě,
ať už má za sebou v životě cokoli.
Chystáte v Berouně nějaké změny
či novinky, kterými byste se chtěli
více otevřít veřejnosti?
Máme budovu přímo na náměstí, a to je obrovská devíza. Naším
velkým přáním je, aby náš kostel
žil – kulturně, duchovně, komunitně. Začali jsme s PC kurzy pro
seniory či s kroužkem pro botaniky,
ale pandemie nám tyto plány zatím
přerušila. Ve spolupráci s dalšími
subjekty v Berouně prostředkujeme potravinovou pomoc sociálně
slabým. Doufáme také, že se nám
do budoucna podaří kostel zrekonstruovat a mírně rozšířit, aby se
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v něm lépe žilo jak nám, tak všem
ostatním, kteří jej využívají.
Vzhledem k složité době, ve které se nyní nacházíme, je to pro
Vás složité sžít se s novým prostředím a komunitou?
Po stěhování v říjnu jsem stihl
mít jen jedny normální bohoslužby, pak už vedle mě na kazatelně
vždycky stál i počítač s interne-

povedlo najít online formy našich
aktivit.
Jak sám vnímáte a prožíváte toto
náročné období?
Snažím se ho brát jako šanci. Ať
už „vnější“ – třeba v tom, že jelikož
se toho v kostele neděje tolik, tak
můžu zkoušet pracovat na obnově
zašlých kostelních prostor – tak
šanci „vnitřní“, která mě vede

n Nový farář Jordan Tomeš působí v Berouně od října.
tovým vysíláním. Některé lidi od
nás z kostela jsem proto dlouhou
dobu znal jen jako čtverečky na
obrazovce. Postupně jsem se ale
se všemi potkal – zjistit, že jsou
to všichni trojrozměrní lidi z masa
a kostí byla obrovská úleva! Teď
už se vídáme docela pravidelně
(na bohoslužby k nám může přijít
10 % z kapacity kostela, takže se
lidi prostřídají) a ač se na celkové
společenské otevření nesmírně těším, jsem vděčný za to, že se nám

k otázkám: jak můžu momentálně druhým nejvíce pomoct? Co se
v izolaci učím sám o sobě? Věřím,
že v žádném čase – jakkoli může být
špatný – se nevyplatí zalézt a čekat,
až se přežene. I teď je „ten pravý
čas“ – jen možná na něco jiného,
než co by každý z nás chtěl.
Co byste jako farář poradil lidem, kteří propadají depresi či
skepsi?
Každý z nás se trápí něčím jiným, tady zobecňovat nejde. Snad

by se dalo říct jen: každý těžký příběh a každá úzkost stojí za to, aby ji
člověk s někým sdílel. Není člověka,
který by nebyl důležitý, a není skepse, která by se musela nést o samotě. To je snad i jádro poselství,
se kterým jako farář každou neděli
ráno chodím mezi lidi: každý z nás
je unikát s absolutní hodnotou a nikdo z nás není na život sám – a to
platí jak na té horizontální, mezilidské rovině, tak na rovině přesahu –
vztahu člověka k Bohu.
A nyní něco bližšího o Vás, pokud
dovolíte. Kdy a jak jste se rozhodl
stát se farářem?
Mám to v DNA – tatínek, dědeček i pradědeček byli faráři. Já
o tom napřed nechtěl ani slyšet –
to, co jsem zažil jako farářské dítě,
mi bohatě stačilo. Pak se ve mně ale
něco přehodilo a já po gymplu nakonec podával jedinou vysokoškolskou přihlášku – právě na teologii.
I tam to ale ještě byla dlouhá cesta
plná pochyb, existenciálních období a prázdných pivních sklenic, než
jsem to povolání přijal za své. Teď
jsem ale za tu ušlou cestu vděčný
a těším se, co všechno na ní ještě
zažiju!
Prozradíte něco na sebe? Jaký
máte koníček? U čeho si nejvíc
odpočinete? A naopak co vám
vžene adrenalin do žil?
Miluju hudbu! Dřív jsem hodně
tvořil na kytaru, nyní jsem ale velkou část tvůrčí energie přelil do své
práce, takže si momentálně spíš jen
nostalgicky brnkám a vyčkávám,
kdy mě zase navštíví múza. Kromě
všelijaké hudby rád poslouchám
i šustění stránek (nejen) fantasy literatury, učím se v karanténě líp vařit
a jezdím se svou slečnou na stařičkém mopedu po okolí. Ačkoli tam
toho adrenalinu moc není – víc než
padesátku z něj člověk nedostane.
Na závěr nám, Berouňákům,
prozraďte, jestli jste už měl čas
prozkoumat okolí a co vás nejvíc
zaujalo?
Při uzavírce okresů kvůli pandemii nám Berounsko rozhodně nebylo malé – koncentrace památek
a přírodních krás je tady ohromující! Vypíchnu hrad Točník. Zanedlouho tam mám svou první svatbu a už
jsem si tam šel obhlédnout terén,
ten výhled do krajiny mě jen tak
nepustil. n

13

SOUTĚŽ PRODLOUŽENA!
3V

V

Galerii V Podloubí, kterou nadejte v átriu berounské radnice, se můžete těšit na novou výstavu. Tentokrát se zde představí MŠ Drašarova,
která zde vystavuje díla na téma rozkvetlé jaro svých malých umělců až do
18. června. n

Tomáš Šmejkal a Daniel Kreissl budou
od 3. června opět vystavovat spolu

Z

dá se, že dlouho chystaná a několikrát odkládaná výstava berounského dua Šmejkal – Kreissl se
uskuteční. Pokud to aktuálně platná protiepidemická opatření umožní, proběhne ve čtvrtek 3. června od

17 hodin v Městské galerii Beroun
(Duslova vila) slavnostní vernisáž
společné výstavy berounských výtvarníků Tomáše Šmejkala a Daniela Kreissla. Autoři tak chtějí navázat
na své úspěšné společné výstavy
v předchozích letech, zejména v berounském Muzeu Českého krasu
a v některých pražských galeriích,
kde se prezentovali pod tvůrčím
jménem „DanTom Bohéma“.
Malíř a grafik Tomáš Šmejkal

představí berounským návštěvníkům to, co od něj především očekávají – plátna i nové grafické listy
s berounskými motivy. Představí
též svoji portrétní tvorbu, na níž se
snažil zachytit tváře místních postaviček a opět se vrátí i k blízkému
tématu přírody, která je jeho intenzivním inspiračním zdrojem…
Oba autoři netvoří v posledních
letech spolu, ale spíše vedle sebe.
Fotografovi Danielu Kreisslovi se
tak podařilo proniknout do Šmejkalova svérázného světa a pořídit
sérii velkoplošných experimentálních fotografií, které se jednak
pokouší dokumentovat životní styl
tohoto „výtvarného poustevníka“,
ale také jedinečnou atmosféru
prostředí, v němž Tomáš Šmejkal
se svými běsy i múzami nažívá
a tvoří – a kam se málokomu z Berounských podařilo nahlédnout
z tak intimní blízkosti…
Výstava bude přístupna v obvyklých otevíracích hodinách
galerie, a to až do 3. července letošního roku. Vystavená díla jsou
prodejní. n

ONLINE SOUTĚŽ 1.4. - 31.5. 2021

Hledáme celkem 7 zajímavých míst
v Berouně a okolí
Soutěž je pro jednotlivce i rodiny

Hrajeme o vouchery do letního kina
Podrobné informace k soutěži najdete na
www.mkcberoun.cz nebo na našem Facebooku
Slosování proběhne v prvním červnovém týdnu

Petr Šika: Cesty světla
n V galerii Holandský dům se připravuje nová výstava. Výtvarník Petr Šika
představí své Cesty světla. Jeho výtvarná práce by měla být vystavena od 3.
do 22. května. V době uzávěrky tohoto čísla Radničního listu není jisté, zda
výstava proběhne a případně za jakých podmínek, sledujte tedy aktuální
info na www.mkcberoun.cz.
Plzeňský rodák Petr Šika, který žije a tvoří na Kladně, se věnuje tvorbě prostorových
monochromatických kompozic. Jeho výtvarné objekty vznikají unikátní technikou kombinace stabilizovaných provazových sestav
a základních geometrických formátů pozadí.
Vzájemné vrstvení spektra vržených
stínů bílých kompozičních prvků vytváří
zajímavé prostorové efekty. S jeho tvorbou se můžete setkat ve veřejných i soukromých sbírkách. V poslední době měl
samostatné autorské výstavy v Městské
galerii Čáslav, v zámecké kapli na Kačině
nebo v Galerii Jirkov. n

www.mesto-beroun.cz
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Jarní veršování

R

edakce Radničního listu
obdržela dopis od věrné
čtenářky Ludmily Stejskalové
z Berouna. Svěřila se nám, že se
znovu vrátila ke svému koníčku,
a to k tvoření veršů. „V téhle
době, kdy my, důchodci, jsme
vděční za každé dobré slovo,
jsem to, že chci lidi potěšit, sdělila veršům,“ napsala nám Ludmila Stejskalová. A její báseň si
nyní můžete přečíst i vy. Věříme,
že vás potěší a přispějí k dobré
náladě.

Jarní

Ludmila Stejskalová
Jaro, milé jaro, ukaž svoje čaro!
Rozprostři se doširoka,
ať se lineš jako řeka,
aspoň jako potůček nebo
bystřinka,
ať sluníčko na paprsky
jak na loutnu zabrnká.
Sněženky – ty už se ptají,
jak to letos vypadá,
jestli na tom povětří
je už dobrá nálada.

P

edagogický sbor Střední zdravotnické školy v Berouně poslal sným studentům tento jedinečný vzkaz formou fotokoláže. „Učitelská profese je nelehká, obzvláště v tomto období! Když však miluješ své povolání,
ani Covid to nezmění! Studenti, jsme spolu na jedné lodi a společně už brzy doplujem do vyhlíženého přístavu. n

Ptáci už si cvrlikají,
myslí na lásku.
Je to jasné, že ty, jaro,
visíš na vlásku. n

Dobro-družné mikrogranty od Nadace Via lákají děti od obrazovek do přírody

N

adace Via reaguje na aktuální
situaci, kdy děti a mladí lidé
tráví hodiny před obrazovkami,
izolovaní od svých vrstevníků, což
se neblaze podepisuje na jejich
zdraví a duševní pohodě. Mimořádně proto vyhlašuje výzvu Dobro-družné mikrogranty, které podpoří venkovní aktivity dětí a mládeže.
Prostřednictvím malých grantů do

výše 2 000 Kč mohou žáci druhého
stupně základních škol a studenti
středního stupně vzdělávání realizovat venku se odehrávající projekty dle vlastního výběru, a potěšit
tak své kamarády, vrstevníky nebo
sousedy. O podporu je možné žádat
od dubna do listopadu letošního
roku.
Spektrum aktivit, které Nadace

Nabídka letních táborů
n Výtvarně hudební příměstský tábor
Termíny: 12. - 16. 7., 19. - 23. 7., 9. 13. 8., 16. - 20. 8., 23. - 27. 8. Místo
konání: skautská klubovna, Seydlovo
náměstí 24/5, Beroun. Cena: 2 500 Kč.
Kontakt: https://vytvarnehudebnitabor.
webnode.cz/, tabory.info@seznam.cz;
tel.: 721 937 644.
Příměstský tábor pro děti ve věku od 6
do 13 let. Každý den budeme vyrábět,
písničkovat, hrát hry, malovat, pojedeme
na výlet! Sleva pro sourozence!
n Tábor mladých botaniků
Termín: 19. - 23. 7. Místo konání: ČCE
Beroun, Husovo nám. 43. Cena: 2 100,Kč. Kontakt: beroun@evangnet.cz; tel.:
728 437 906
Přijďte s námi prozkoumat fascinující říši

www.mesto-beroun.cz

rostlin všemi smysly. Děti se naučí pracovat s laboratorními přístroji, které běžně
používají rostlinní biologové. Vyzkouší si
izolovat DNA a rostlinná barviva. Součástí
tábora bude i exkurze do Ústavu experimentální botaniky, kde se děti podívají
do opravdových laboratoří.
n Příměstský výtvarně – dramatický
tábor
Termín: 12. 7.- 16. 7., 2. 8. – 6. 8. Místo
konání: Ateliér na vyhlídce, Beroun. Cena:
2 200,- Kč. Kontakt: 775 276 223
V rámci tábora na děti čekají nejrůznější aktivity jako například - keramika, kresba, malba, grafika, textil,
dramatická tvorba, hudba, výlety, hry,
výtvarná a dramatická činnost v přírodě, návštěva výstavy a muzea.

Via podpoří, je široké, od přípravy
venkovních her, přes výrobu krmítek a ptačích budek až po organizaci
úklidu okolí. „Přejeme si, aby měl
každý dobrý nápad šanci na realizaci. Cílem je aktivizovat a podpořit
děti a mladé lidi, aby pro druhé vymysleli aktivitu v offline prostředí,
a udělali tak radost sobě i jim. Zároveň v nich chceme probudit zájem
o místo, kde žijí a ukázat, že mohou
pomáhat i těm, které neznají,“ říká
manažerka programu Dobro-druzi,
Vendula Humlová.
O mikrogrant do výše 2 000 Kč se
zájemci mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého dotazníku na
stránkách Nadace Via, kde stručně
popíší svůj záměr. Nezletilí žadatelé
potřebují podporu dospělého patrona. Může jít o rodiče, učitele nebo

oddílového vedoucího. Projekty
k podpoře vybere odborná komise,
které bude posuzovat jejich smysluplnost, promyšlenost, naplnění
cílů výzvy a v neposlední řadě také
respekt k přírodě i aktuálním koronavirovým opatřením. Žádosti budou hodnoceny průběžně. Aktivity
je možné realizovat kdykoli v období
od poloviny dubna do konce listopadu 2021.
Díky štědré podpoře firemních
a individuálních dárců, například
manželů Dostálkových a Dvořákových, může Nadace Via nabídnout
možnost realizovat Dobro-družné
mikrogranty až 100 jednotlivcům
nebo malým týmům.
Více informací včetně přihlášky
naleznete na www.nadacevia.cz/
dobro-druzi. n

28. KVĚTNA: NOC KOSTELŮ

V

rámci každoroční akce Noc kostelů, která se uskuteční 28. května, pro
vás sbor Českobratrské církve evangelické otevře modlitebnu na Husově nám., kde bude prostor k diskusi, připravujeme workshop a promítání
filmu. Program bude uzpůsoben podle aktuálních covid omezení.
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V Táboře se bojovalo o tituly

P

ětice berounských atletů se
vydala v neděli 11. dubna do
Tábora bojovat o tituly mistrů České republiky v přespolním běhu.
V kategorii mladších žákyň se na
svém prvním MČR představily
hned dvě závodnice TJ Lokomo-

tiva Beroun. Lepší umístění se
očekávalo od zkušenější Šárky
Nademlejnské, ale ta doplatila na
početné startovní pole (91 startujících), když krátce po startu
v tlačenici upadla. Na klikatící se
trati se dalo předbíhat jen obtížně

Fight Night Beroun se
uskuteční na konci června

V

případě příznivé epidemické situace ohledně nemoci
covid-19 se Beroun dočká před
letními prázdninami zajímavé
sportovní akce! Do svých diářů si
můžete zapsat datum 26. 6. 2021,
kdy by se před zraky berounských
příznivců MMA, sandy, k1 a boxu
měl v Kulturním domě Plzeňka
uskutečnit galavečer s názvem
Fight Night Beroun & amatérská
liga MMA. Mezi zúčastněnými nebudou chybět například finalista
loňského IAF StreetFighter Tomáš
Holeček nebo další zápasníci a boxeři z Berounska jako Jan Křížek,
Honza Semlbauer, Daniel Florián.

V hlavním zápase večera se pak
představí v těžké váze Tomáš Exner
z Prahy, jehož soupeřem bude další účastník IAF Streetfighter Tomáš
Luňáček. Účelem celé akce je představit bojové umění jako sport pevných zásad, pravidel a duchu fair
play, nikoliv jako sport plný násilí,
jak se stále velká řada mylně domnívá. Chtěli bychom ukázat, že za
každým úspěchem se skrývá především spousta dřiny a dodržování disciplíny, která může některým
dospívajícím dnes chybět. Srdečně
tak tímto zveme všechny obyvatele
Berouna a okolí na nevšední sportovní podívanou. (hol) n

a Šárka nakonec doběhla na dvacátém čtvrtém místě v čase 8:45.
Její mladší oddílová kolegyně Veronika Jandurová se svého prvního startu na velké akci nezalekla,
hned od startu se pohybovala kolem dvacátého místa, vydržela se
silami až do konce a cílem proběhla jako dvacátá druhá v čase 8:40.
Také pro mladšího žáka Jakuba
Dolejše se jednalo o první velký
start a i on přes velkou nervozitu
zvládl závod výborně. Dvoukilometrovou trať proběhl v čase 8:30 a dokončil na čtyřicátém šestém místě.
Starší žákyně Bára Jedličková
je už zkušenou atletkou a na trati
to bylo znát. V průběhu tříkilometrové trati se pohybovala v čele závodu a mezi osmdesáti startujícími dokončila na jedenáctém místě
časem 12:24.
Nejlepšího výsledku dosáhla
dorostenka a letošní mistryně ČR

n Mladší žáci Lokomotivy Beroun
na MČR v Táboře s trenérkou Jitkou Šafránkovou.
v běhu na 3000 m Tereza Placatková. Na stejně dlouhé trati, ale
tentokrát v terénu sice na medaili
nedosáhla, ale páté místo a čas
11:54 svědčí o velké kvalitě této
nadějné běžkyně.
Jitka Šafránková n

Tomáš Ludvík si přivezl
ze Švédska stříbrnou medaili

B

azény v České republice jsou
i nadále uzavřené pro pořádání závodů a tak Česká plavecká
špička, mezi kterou byl i berounský plavec Tomáš Ludvík, odjela
na závody do Stockholmu, kde
se konal od 8. 4. do 11. 4. Swim
Open. Všichni se snažili zaplavat
co nejlepší výkony, protože zde
se mohly plnit limity na ME popř.
LOH 2021. S tím jel na závody
i Tomáš, který se snažil splnit
limit na ME v jeho nejsilnější disciplíně. Přestože zaplaval svůj nejlepší osobní rekord v tomto roce
a umístnil se na krásném druhém
místě, tak časem 2:00,43 na 200

metrů znak dosáhnul „pouze“ na
B limit a za limitem A na ME zůstal
o pověstný „dohmat“ (0:00,08).
Nyní můžeme jen doufat a přát
Tomášovi rychlou vodu v Pardubicích, kde se koná Velká cena
Pardubic a může si zde vyplavat
limit A na ME, protože jde o kvalifikační závody na LOH v Tokiu,
ME v Budapešti a SU v Chengdu.
V ostatních disciplínách si Tomáš
ve Švédsku vedl také velmi dobře:
8. místo na 50 metrů znak, 9. místo na 100 metrů znak, 16. místo
na 200 metrů polohový závod
a 20. místo na 200 metrů volný
závod. Gratulujeme. LoBe n
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