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Krátce z radnice
n Komunikace s úřadem
S ohledem na epidemiologickou
situaci prosíme občany, aby přednostně využívali elektronickou nebo
telefonickou komunikaci s úřadem
a osobní vyřízení tak omezili na minimum. Při vstupu do budov úřadu
dodržujte hygienická opatření, dezinfekci rukou najdete vždy u vchodu.
Provozní doba úřadu se může vzhledem k vládním nařízením měnit,
proto doporučujeme sledovat webové stránky www.mesto-beroun.cz.
n Rating hospodaření města
V rámci hodnocení ﬁnanční kondice měst v České republice obdrželo město Beroun nejvyšší rating A za
období 2015 - 2019. Tento rating
je vizitkou dlouhodobého skvělého
hospodaření města. Hodnocení ﬁnanční kondice měst provádí Vzdělávací centrum pro veřejnou správu
a je do něj zapojeno 81 obcí s rozšířenou působností. Výsledek pro
město Beroun dokládá, že ﬁnanční
kondice našeho města a hospodaření s veřejnými prostředky jsou stále
na vysoké úrovni.
n Tříkrálová sbírka
Charita Beroun v letošním roce
v rámci Tříkrálové sbírky vybrala
do svých speciálních kasiček od
štědrých dárců téměř 100 tisíc
korun. Sbírka se musela podřídit
platným vládním opatřením v boji
s koronavirem, proto jsme tentokrát v ulicích nemohli potkávat
tradiční tříkrálové koledníky. Přesto
si zájemci cestu ke kasičkám našli.
Jedna z nich byla umístěna jeden
den i v budově radnice. Pokud i vy
chcete přispět na dobrou věc, máte
až do konce dubna možnost poslat
peníze online prostřednictvím platební brány. Více informací najdete
na www.trikralovasbirka.cz.
n Výdejní okénko v knihovně
Městská knihovna Beroun od
pondělí 15. února otevřela výdejní okénko. Čtenáři tak opět mají
možnost vracení a půjčování předem objednaných knih (nejlépe
přes rezervace v online katalogu).
Aktuální informace o provozu
knihovny a nabídky jejich služeb
včetně rezervací najdete na internetových stránkách www.knihovnaberoun.cz. n

www.mesto-beroun.cz

LIST
BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

UVNITŘ LISTU:
n Termíny zápisů do škol
a mateřinek n Stavba druhého
parkoviště P+R začíná
n Rozšíření dobíjecích stanic
s elektrokoly n Rozhovor
s ředitelkou ZŠ Wagnerovo nám.
n Informace ke sčítání lidu

Rozpočet města počítá s novým
prostranstvím před Hvězdou
B

erounští zastupitelé na svém
únorovém zasedání projednávali rozpočet města na letošní rok.
Schválili jej jako schodkový s příjmy 482 milionů korun a výdaji
586 milionů korun, a to zejména
z důvodu investic do výstavby
a rekonstrukce infrastruktury či
veřejného prostranství. Schodek
rozpočtu je kryt přebytkem hospodaření roku 2020.
V rámci kapitálových výdajů
rozpočet počítá s řadou důležitých
investic. Jednou z nich je dlouhodobě očekávaná revitalizace
prostranství před Hvězdou. „Považujeme tento prostor za druhé
centrum města. Uvědomujeme si,
že na sídlišti bydlí téměř polovina
našich obyvatel. Sídliště od svého
vzniku v polovině 50. let dlouho
žilo jen z podstaty, bez výraznějších zásahů do zdejší infrastruktury. V posledních letech se nám daří
situaci měnit k lepšímu. Postupně
jsme do této části města investovali již desítky milionů korun.
V letošním roce kromě zmíněné
rekonstrukce prostranství před
Hvězdou počítáme například s 1.
etapou opravy ulice Karla Čapka,
kde vznikne 56 parkovacích míst,“
uvedla starostka Soňa Chalupová.
Beroun ale není jen Velké sídliště, problémy je třeba řešit i v ji-

ných částech města. V Hostimi, kde
aktuálně máme vydané stavební
povolení na dva průzkumné vrty,
plánujeme také vybudovat náves,
čímž bychom mimo jiné vyřešili
parkování a umístění kontejnerů
na tříděný odpad. V části Zavadilky
připravujeme výstavbu kanaliza-

ce. Průběžně řešíme i parkování.
Centru města by mělo od dopravy
ulehčit nové parkoviště P+R Na Podole, které umožní zejména řidičům okolích obcí za symbolickou
cenu 20 Kč za den parkovat v dosahu vlaku, autobusu i náměstí.
dokončení na straně 3

n Letošní zima byla pro děti i milovníky sportů příznivá. Po dlouhé
době i v našem městě vydržel sníh řadu dní, a tak si děti mohly užít
sáňkování, v golfovém areálu připravili stopy pro běžkaře a bruslaři se zase proháněli na zamrzlém rybníku v Brdatkách. Jen silničáři
a řidiči ze sněhové nadílky velkou radost neměli, ale i to už k pořádně zimě patří. Tak uvidíme, třeba se Ladovské zimy v Berouně
dočkáme i za rok. Foto: Květa Hrbáčková n

Slovo starostky města Beroun Soni Chalupové

M

ilí Berouňáci,
vítáme všechny aktivity občanů, kterým není lhostejný rozvoj
a vzhled našeho města.
Jsme si vědomi toho,
že bez vás to nepůjde,
a proto spolupracujeme
a nabízíme pomocnou
ruku všem, kteří projeví
zájem a aktivitu. Příkladem může být výsadba
v ulici Talichova, kterou
inicioval spolek Berounská zeleň.
Všem, kteří v tomto projektu přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. K dobrovolníkům, kteří
z vlastních prostředků zakoupili

sazenice trvalek, se připojili i zástupci vedení města a poskytli další dary v podobě zeminy a sadby.
Město ve spolupráci se
Správou dopravní železniční cesty zajistilo
také stromy, které jako
náhradní výsadba byla
původně určené pro jinou lokalitu. Tato forma
náhrady
pokácených
starých nebo nemocných stromů v Berouně funguje již
mnoho let. Například v loňském
roce jsme mimo jiné vysázeli 68
nových stromů a 256 keřů.
V trendu spolupráce s veřejností

chceme pokračovat a posunout ji
dál. Proto jsme se rozhodli rozšířit
dotační systém, který by podporoval podobné aktivity. V současné
době nemáme vhodnou rozpočtovou položku ani vytvořenou platformu, na jejímž základě bychom
pro podobné účely mohli peníze
z rozpočtu města uvolnit. Město již
řadu let úspěšně poskytuje dotace
v oblasti sportu, kultury a sociálních věcí a zdravotnictví. Proto věříme, že i tento nový způsob podpory veřejných projektů uvítáte
a společně přispějeme k zútulnění
našeho města.
Soňa Chalupová, starostka n

1

V Berouně vzniknou další parkovací místa

P

ředáním staveniště začala v
únoru výstavba nového parkoviště P+R, , na kterou město získalo
dotaci z Regionálního operačního
programu ITI. Na projekt s rozpočtem 24 milionů korun tak bude
z těchto zdrojů poskytnuto celkem
90 % způsobilých výdajů. Záchytný
parkovací systém vznikne v těsné
blízkosti vlakového a autobusového
nádraží a stávajícího P+R u železniční stanice. S jeho dokončením se
počítá v srpnu letošního roku. Parkoviště bude osázeno doprovodnou zelení, součástí budou také informační
tabule s počty volných parkovacích
stání a nebude opomenut ani městský mobiliář a veřejné osvětlení.
Vzniknout by zde mělo cca 138
parkovacích míst kombinovaných

se zelení. Počítá se s výsadbou téměř sedmdesáti stromů, převážně
javorů.
Současně město řeší nedostatek
parkovacích míst i v dalších lokalitách. „Největší potíže s parkováním
jsou standardně na sídlištích, kde
se v rámci rekonstrukce ulic snažíme rozšiřovat parkovací stání. Letos
plánujeme stavební úpravy v části
ulice Karla Čapka, kde vznikne 56
parkovacích stání, a v druhé části
Bezručovy ulice se 14 podélnými
místy k parkování. Od našich občanů také máme několik požadavků
na rozšíření modrých zón, které by
pomohly řešit problémy v sídlištní
zástavbě. Momentálně připravujeme jejich rozšíření,“ řekl místostarosta Michal Mišina.

n I podle sněhu se v zimě dalo poznat, že tu vozidla parkují dlouhou dobu.

Dodržujte pravidla pro vyhrazená parkoviště

P

rosíme řidiče, aby respektovali pravidla pro vyhrazená parkoviště.
Bohužel se v poslední době objevila řada případů, kdy lidé využívají
k dlouhodobému parkování místa například u škol a mateřinek. Ta jsou
určená pouze pro rodiče dětí, které přivážejí nebo vyzvedávají ze škol. Dopravní značení u těchto parkovišť zároveň vymezuje dobu, kdy mají zůstat
parkoviště prázdná právě pro tyto účely, a čas, po který zde mohou rodiče
nejvýše parkovat. Průběžně tato místa kontrolují i strážníci a řidičům, kteří
nerespektují dopravní značení, může hrozit na místě bloková pokuta do
výše 2 000 korun, ve správním řízení pak až do výše 2 500 korun. n

Nechtěli jsme jít cestou jako
Praha a udělat modré zóny bez integrace dopravy a výstavby P+R. To se
staví a integrace je v běhu. Nyní začneme s rozšiřováním modrých zón
v místech, kde parkují lidé z okolních obcí a přestupují na autobusy
do Prahy. Beroun není parkoviště
a je na starostech okolních obcí, aby

V březnu odstartuje v Česku
sčítání lidu, domů a bytů

S

čítání lidu proběhlo v Československu vůbec poprvé v roce
1921. Od té doby se koná pravidelně každých deset let. Letošní sčítání
lidu, domů a bytů odstartuje na
území České republiky o půlnoci
z 26. na 27. března. Do 9. dubna
bude probíhat výhradně online, od
17. dubna přijdou na řadu domácnosti, které nevyužijí možnost formulář vyplnit elektronicky. Letošní
sčítání bude navíc jednodušší než
v minulosti. Počet zjišťovaných údajů se oproti sčítání před deseti lety
zúží přibližně na polovinu. Zmizí
například otázky týkající se vybavení
bytu. Nepovinné kolonky v dotazníku zůstávají, jejich vyplnění je ale
i tak důležité.
Koho se sčítání týká
Sečíst se musí každý občan
a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen
azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které
nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý

Pro osobní doklady můžete nyní i bez objednání

N

ěkolik měsíců bylo možné pro
výměnu osobních dokladů
a registraci vozidel využívat pouze
online rezervační systém. Ten však
nestačil pokrýt všechny požadavky
klientů a důsledkem byly dlouhé
čekací lhůty, na což řada občanů poukazovala. Situaci komplikoval i fakt,
že berounský městský úřad musel
vyřizovat také velké množství žádostí
klientů z jiných měst a obcí, zejména pak z Prahy. Na úseku evidence
vozidel to bylo až 78%, v případě
občanských a řidičských průkazů
tvořily tyto žádosti zhruba třetinu.
Příslušná ministerstva bohužel ani
po dobu nouzového stavu neudělila
výjimku, na jejímž základě by obce
a města mohly obsluhovat pouze kli-
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enty z jejich správního obvodu, čímž
by pro „místní“ zůstala k dispozici
větší kapacita míst a zabránilo se tak
nežádoucí dokladové „turistice“.
Přes náš rezervační systém jsou
momentálně přijímány objednávky
až na květnové termíny. Od 22. února je ale opět možné na pracovišti
správních a dopravně-správních
agend v Tyršově ulici vyřizovat žádosti o řidičské a občanské průkazy
či cestovní pasy a registraci vozidel
bez objednání. Je však potřeba počítat s tím, že pro velký zájem zde
budou čekací lhůty delší. Může také
dojít k vyčerpání denní kapacity již
v průběhu dne a následnému vypnutí automatu pro výdej pořadových čísel. Naši pracovníci se však

si zajistili a zároveň zaplatili u IDSK
dostatek spojů pro své občany. Ti
pak nebudou muset jezdit do práce
autem. První místo, o které si řekli přímo obyvatelé je spodní část
Okružní ul a ul. V Hlinkách. Zpracování návrhu má již na starost odbor
dopravy a bude se jím zabývat i komise dopravy. n

budou maximálně snažit situaci
zvládnout. V budovách městského
úřadu platí nošení respirátorů nebo
dvou chirurgických roušek, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů. Děkujeme vám, že tato hygienická opatření dodržujete a chráníte
tak naše pracovníky.
Oddělení správních a dopravně-správních agend MěÚ Beroun n
Provozní doba pracoviště
Městského úřadu Beroun
v Tyršově ulici 1635:
PO + ST 8:00 – 16:00
ÚT + ČT 8:00 – 13:00
Poznámka: Provozní doba se může
změnit s ohledem na aktuální vládní
opatření.

člen domácnosti. Sčítání se netýká
cizinců, kteří jsou zde na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
Veškeré informace a elektronický
formulář najdete na www.czso.cz/
csu/scitani2021 nebo vám je sdělí
operátoři kontaktního centra sčítání na infolince 840 30 40 50.
Sčítání online
Elektronický sčítací formulář
bude zpřístupněn od 27. 3. do 9. 4.
Sečtěte se na tomto webu nebo
v mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google Play i App Store pod
názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte
online, bude muset vyplnit listinný
sčítací formulář.
Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online,
musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit
listinný formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře, který se dostaví v předem
oznámeném termínu a vyčká na váš
příchod před vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete
také sami na kterémkoliv kontaktním
místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte
nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho
vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Nesplnění povinnosti sečíst se
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten
v omezeném rozsahu na základě
údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů
lze podle zákona uložit pokutu do
výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona
č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021). Cílem však není
nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro
další rozvoj naší země. Výsledky sčítání totiž pomáhají všem.
Zdroj: Český statistický úřad n
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Rozpočet města počítá s novým
prostranstvím před Hvězdou

pokračování ze strany 1
Nadále se budeme věnovat
základním a mateřským školám.
Plánujeme například modernizaci
objektu mateřské školy v ulici Vrchlického na Závodí a zastřešení sportovního hřiště na Základní škole
Preislerova. V ZŠ Jungmannova se
děti mohou těšit na dvě nové učebny a větší šatny. Ani v letošním roce
nechybí v rozpočtu prostředky na
zeleň. „Počítáme s novým parkem
v ulici Košťálkova nebo s revitalizací medvědária a přilehlé části lesoparku na Městské hoře. Zde kromě

zeleně pracujeme na zprovoznění
nového sociálního zařízení,“ uvedl
místostarosta Michal Mišina.
Souběžně připravujeme i dlouhodobější projekty, které si vyžádají více času. Jedná se například
o vybudování sociálních bytů, které v současné době město nemá.
Dalším dlouhodobým cílem je ve
spolupráci s majiteli větších nezastavěných pozemků vzájemná
dohoda při sekání a úklidu těchto
ploch. Společně chceme docílit
toho, aby naše město bylo ještě
čistější a upravenější. n

Pro velký zájem veřejnosti chceme
rozšířit síť stanic s elektrokoly

E

lektrokola se od července
minulého roku, kdy byl v Berouně spuštěn projekt sdílených
elektrokol, staly nedílnou součástí
mobility řady našich občanů. Město spolu s firmou nextbike, která
tento systém sdílených kol v našem městě provozuje, chtějí vyslyšet přání občanů na rozšíření sítě
dobíjecích stanic. Z tohoto důvodu
firma provedla mezi uživateli elektrokol anketu, do které se na sociálních sítích mohli zapojit i ostatní
občané. Průzkum ukázal, kde by si
lidé nejvíce přáli nové stanice.
V současné době jich v Berouně
a blízkém okolí najdete 15, kromě
Berouna také v Králově Dvoře, na
Tetíně a v Hýskově. Nové dobíjecí
stanice s elektrokoly by měly nově
přibýt v Berouně i v dalších obcích.

„Osobně jsem velmi rád, že se elektrokola v Berouně tak rychle stala
součástí našich životů. Od zahájení
se do projektu zapojilo 3 717 aktivních uživatelů a firma nextbike
zaznamenala 67 109 výpůjček. Lidé
se na nás zároveň začali obracet
s prosbami o rozšíření sítě s dokovacími stanicemi. Reagujeme na
ně, a proto bychom v letošním roce
chtěli připravit na území města
nová stanoviště. Jedná se o lokalitu
na Zdejcině, u TJ Lokomotiva Beroun, u obchodního domu Lidl a na
Závodí v blízkosti kempu Na Hrázi.
Tyto lokality byly vybrány s ohledem
na výsledky provedeného šetření
společnosti nextbike,“ upřesnil místostarosta Dušan Tomčo. Realizace
nových stanovišť závisí na spolupráci se soukromými subjekty a na
technických podmínkách.
A o stanice s elektrokoly projevují zájem i další města a obce
z okolí. „Jednáme například se
Srbskem a Zdicemi, kde by se
chtěli také do tohoto projektu zapojit,“ dodal zástupce společnosti
nextbike Tomáš Karpov. n

n Historii je potřeba si připomínat, to si uvědomují i představitelé města
Beroun, a proto nezapomínají na významné dny našich dějin.

Beroun uctil památku
obětí holocaustu
S
tarostka Soňa Chalupová společně s místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem
uctili ve středu 27. ledna oběti holocaustu. Mezinárodní den památky oběti holocaustu připadá právě
na tento den a byl vyhlášen Valným
shromážděním Organizace spojených národů 1. listopadu 2005.
Tento den má připomínat utr-

Prázdninový
provoz mateřinek

D

o 30. dubna budou zveřejněny na jednotlivých stránkách
mateřských škol zřizovaných
městem Beroun přihlášky na letní prázdninový provoz. Formulář
přihlášky bude ke stažení na internetových stránkách mateřských škol.
Forma podání přihlášky na
prázdninový provoz bude umožněna v různých formách dle možnosti jednotlivých mateřských škol
například: datovou schránkou, e-mailem, poštou aj. Způsob a možnosti podání se mohou u jednotlivých mateřských škol lišit. Veškeré
potřebné informace naleznete na
internetových stránkách škol. n

pení přibližně šesti milionů Židů,
220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších nevinných
obětí v době holokaustu za druhé
světové války. Česká republika vyhlásila 27. leden významným dnem
poprvé v roce 2000, a to z iniciativy
České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a dalších
organizací, následně byl v roce 2004
zákonem ustanoven jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“. n

Parkovací karty

P

arkovací karty jsou od
15. února vydávány v budově
Policie ČR, v Tyršově ulici v Berouně
v následujících úředních hodinách:
Úřední hodiny:
Po, St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt, Pá zavřeno
Ceny parkovacích karet jsou stejné jako v roce minulém. Žadatelé
mohou přijít na výdejní místo bez
objednání. Pokud byla v roce 2020
vydána žadateli parkovací karta,
při vystavení nové karty na rok
2021 prosíme starou kartu vrátit.
Na výdejním místě je nutné používat roušku. Děkujeme Vám. n

Ze vzkazů našich čtenářů: Dění v Berouně sledují díky našemu videozpravodaji až v Austrálii

N

a Youtube kanálu města a na
našich webových stránkách
máte možnost zhlédnout již 6. vydání Berounského zpravodaje, který
mapuje aktuální dění v Berouně.
Za půl roku, kdy pro vás Berounský
zpravodaj připravujeme, jsme od vás
zaznamenali řadu pozitivních ohlasů.
Moc za ně děkujeme a jeden z nich
vám zprostředkujeme. Díky videozpravodaji totiž vědí o dění v Berouně
až v Austrálii.
Gratuluji ke všem úspěchům, které se podařilo v Berouně realizovat.
Skvělá práce, BRAVO!
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Zároveň děkuji Berounskému videozpravodaji a on - line Berounské
Webcam, za to že mohu z opačného
konce světa sledovat dění ve svém
městě.
Patřím do rizikové skupiny 65+
a vlastním veškerá vyjmenovaná
zdravotní rizika, která jsou důvodem
k fatálnímu střetu s nákazou.
Je tomu rok, co „ve zdraví“ přežívám pandemii tady v Austrálii.
Odletěl jsem původně na jednoměsíční studium a návštěvu
u příbuzných. Vojsko Austrálie pak
uzavřelo letiště a vnitrokontinentál-

ní hranice, mezi jednotlivými australskými státy. Stát Victoria zažil
i půlroční stanné právo! Karantény
jsou zde nekompromisní. V tropickém

Queenslandu, v místě kde se nacházím nákaza zatím není.
Mějte se krásně, mějte se rádi a buďte s Bohem. Zdraví z Cairns Jiří Lang n
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VELIKONOČNÍ
SOUTĚŽ

T

aké letos bude o Velikonocích na Husově
náměstí speciální výzdobu z dřevěných
zvířátek řezbáře Jana Viktory. Navíc můžete
soutěžit o jednu vyřezávanou figurku.
V ohrádce bude umístěno zvířátko,
které nepatří mezi tradiční české velikonoční postavičky. Napovíme, že se jedná
o filmového hrdinu, který dobře zpívá.
Pokud tajemnou figurku objevíte, vyplňte
přiložený kupón a odevzdejte ho do schránky umístěné na ohrádce. Zvířátka budou na
náměstí od 29. března a hlasovat můžete
do Velikonočního pondělí 5. dubna 2021.
TAJEMNÁ FIGURKA:

JMÉNO SOUTĚŽÍCÍHO:

TELEFON:

✂

Šmejkal a Kreissl
opět vystavují spolu

P

okud to aktuálně platná
protiepidemická
opatření
umožní, uskuteční se ve středu
24. března od 17:00 v Městské
galerii Beroun v Duslově vile 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
vzdálenosti…
Výstava bude přístupna v obvyklých otevíracích hodinách,
a to až do závěru dubna. Vystavená díla jsou prodejní.
Kameel Machart n

n Tomáš Šmejkal na snímku Daniela
Kreissla.

Ředitel Berounské sportovní Antonín Marx nám prozradil:

Co se děje za zavřenými dveřmi aquaparku?
B

erounský aquapark stejně
jako ostatní bazény v České republice je několik měsíců
kvůli koronavirové pandemii
bez návštěvníků. Poslední plavce zde přivítali 18. prosince
a v době uzávěrky Radničního
listu rozhodně nebylo otevírání těchto sportovních areálů na
pořadu dne. Už nyní je jasné,
že ztráty budou v řádech sta tisíců korun. Právě zimní měsíce
jsou totiž pro bazény nejvytíženějším obdobím.
Jak tráví nucenou přestávku
v Laguně Beroun, na to jsme
se zeptali ředitele Berounské
sportovní Antonína Marxe:
„Ačkoliv je areál uzavřen, tak
se zde musí dít některé úkony,
aby po otevření mohl aquapark fungovat ve standardním
režimu. Jedná se především
o cirkulaci vody a vzduchu
a nezbytné kontroly všech zařízení včetně protipožárního
systému, čerpadel, motorů
a podobně.“
Někteří provozovatelé sportovních areálů reagovali na
vleklá vládní omezení vypuštěním bazénů. V Laguně se ale
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rozhodli jít jinou cestou, a to zejména z ekonomických důvodů.
„Po opětovném uzavření areálu
v polovině prosince jsme se rozhodli vypustit jen malé bazény,
tedy dětský bazén a whirpool.
Relaxační a plavecký bazén
jsme nechali napuštěný. K tomuto řešení nás vedlo několik
důvodů. Nevíme, co by udělala
hydroizolace a obklady bazénových van během tak dlouhého
vypuštění. Zároveň v obou velkých bazénech je více než 800
kubíků vody, což by v případě
vypuštění a následného napuštění znamenalo náklady v řádech statisíců korun na jejich
opětovné zprovoznění,“ vysvětlil důvody Antonín Marx.
Ale jedno pozitivum bychom
na uzavření bazénu přesto našli. V rámci pravidelné výměny osvětlení v době uzavření
areálu stihli vyměnit poslední
světla v halách atrakcí a u tobogánů. Díky tomu, že byl areál pro veřejnost uzavřen, mohli
dělníci pracovat přes den. Nyní
tedy ve všech bazénových halách najdete jen úspornou LED
technologii. n

n Antonín Marx vysvětluje, proč se rozhodli vypustit pouze dětský
bazén a whirpool. Důvod je hlavně ekonomický.

n V relaxační plavecké hale v proběhu uzavření vyměnili osvětlení.
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Městská knihovna Beroun

n Slavnostního zahájení středočeských proměn se zúčastnili za město místostarosta Dušan Tomčo a za MKC Zdeněk Veselý.

Putovní výstava Má vlast
cestami proměn
Z
ajímavou putovní výstavu s názvem Má vlast cestami proměn
budete moci zhlédnout v průběhu
března a dubna v prostoru u Plzeňské brány. Právě zde totiž budou instalované panely s 21 proměnami ze
Středočeského kraje a vy se tak můžete inspirovat a navštívit některé
z těchto míst. Zastoupení v této středočeské kolekci má i město Beroun,
které se zde prezentuje přeměněným Muzeem berounské keramiky.
Unikátní výstava Má vlast cestami proměn se koná již podvanácté
a slavnostní zahájení posledního
ročníku se uskutečnilo v červnu minulého roku na pražském Vyšehradě. Zde se na jednom místě prezentovaly proměny v rámci celé České
republiky, pak se kolekce rozčlenily

podle krajů a od té doby putují po
jednotlivých městech. V naší středočeské části můžete obdivovat
celkem 21 proměn. Kromě zmíněného Muzea berounské keramiky
na výstavě uvidíte zdařilé proměny
například Vysoké pece Barbora v Jincích, zámeckého areálu Bořanovice-Pakoměřice, podzámeckého alpina
Průhonice, zámek Ratměřice a řady
dalších.
Zároveň upozorňujeme na probíhající hlasování, v němž můžete
podpořit některý z projektů, který se
vám zalíbí. Hlasování a seznam proměn najdete na webových stránkách
www.cestamipromen.cz/hlasovani,
uzávěrka je 30. dubna. Vyhlášení vítěze proběhne na zahájení 13. ročníku opět na pražském Vyšehradě. n

VaK Beroun spustil informační portál

Ch

cete znát kvalitu vody ve vašem bydlišti? Chcete být informováni
o plánovaných odstávkách vody a případných haváriích? Společnost VaK Beroun pro tyto účely připravil nový informační portál, který
najdete na webových stránkách www.vakberoun.cz v záložce Moje obec.
Beroun je navíc rozdělen na jednotlivé oblasti. Zjistíte například tvrdost
vody, pH a další zajímavé parametry. Zároveň si prostřednictvím tohoto
portálu můžete zaregistrovat svůj e-mail případně telefonní číslo, abyste
byli včas informováni o odstávkách a haváriích. n

Hledáme osobnosti pro Cenu města Beroun

T

aké v letošním roce máte příležitost navrhnout zajímavou osobnost,
organizaci nebo například spolek na Cenu města Beroun. Víte o někom,
kdo se dlouhodobě zasluhuje o propagaci Berouna? Kdo je velmi úspěšný ve
svém oboru? Nebo znáte někoho, kdo vykonal skutek hodný uznání a ocenění? Budeme rádi, pokud nám zašlete své návrhy.
Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah
k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění
zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Nominace je možné adresovat
na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mail osva@muberoun.cz, nebo
stačí vyplnit formulář na webu města, v záložce Kultura/Cena města Beroun.
O udělení ceny pak rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města.
Ceny města Beroun se začaly udílet v roce 2013, prvními oceněnými
byl tehdy Vladimír Izbický a pěvecký sbor Slavoš. Od té doby se ceny udílejí každý rok a řada laureátů se rozrostla o další místní umělce, sportovce
a veřejně prospěšné organizace. n
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n 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 proběhnou formou předtočených videopřednášek. Cena kurzu je
1 200 Kč. Přihlašování je stále
možné na e-mailu info@knihovnaberoun.cz.
Kurzem provází 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).
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!

n 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: zasílání po dobu 4
týdnů za 200 Kč, nebo rovnou na
10 týdnů za 400 Kč. Více informací na www.pametberoun.cz.

n 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 v lednu začali zveřejňovat
rozličná paměťová cvičení. K dispozici jsou na Facebooku knihovny a webu www.pametberoun.cz.

n 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 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 v našem měsíčním zpravodaji Okamžik. Městská knihovna Beroun n

Zápisy do MŠ a ZŠ v Berouně

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní rok
2021/2022 se budou konat v pátek 9. dubna a v sobotu 10. dubna.
Zápisy do mateřských škol
v Berouně pro následující školní rok se uskuteční v pondělí
10. května a v úterý 11. května.
Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a mateřských
školách zřizovaných městem.

Přesný průběh zápisů si vzhledem ke koronavirové epidemii
prověřte před samotným termínem na internetových stránkách škol a mateřinek, kde své
dítě budete zapisovat.
Zápis do 1. ročníku pořádá
i soukromá ZŠ v Zahradách, a to
16. 4. od 14:00 a 17. 4. od 9:00.
Pro zájemce o přestup a zápis
do 5. a 6. ročníku platí termíny
27. 4. a 4. 5. od 16:00. n

5

Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 1. díl PAPÍR
„Jako občana města a člověka, který se snaží vytřídit maximální množství svého odpadu, by mě zajímalo, kam se tříděný odpad, včetně
toho biologického odváží, jak je s ním dál nakládáno, kolik procent tohoto odpadu je nějakým způsobem využito a co se z něj případně
dál vyrábí,“ napsala nám jedna z čtenářek Radničního listu. Rozhodli jsme se tedy jejímu přání vyhovět a připravili jsme pro vás seriál,
kde se třídění jednotlivých složek odpadu budeme blíže věnovat. Věříme, že toto téma osloví všechny naše obyvatele, díky nimž patří
Beroun v třídění odpadů k nejlepším v republice. V roce 2019 město dokonce získalo křišťálovou popelnici za celostátní vítězství.

K

aždý týden se z modrých
kontejnerů na papír sveze
v Berouně průměrně okolo 11 tun
odpadu. Jde o surovinu, která v posledních měsících zaznamenala
největší nárůst, částečně i kvůli
zavřeným obchodům a objednávkám z e-shopů. Od letošního roku

dle požadavků jednotlivých odběratelů na noviny, časopisy, kancelářský papír, karton-lepenku
a další druhy papíru. Také se odstraňují nežádoucí příměsi, což
jsou zejména špatně vytříděné
odpadky a znečištěný papír. Takto dotříděný papír se pak odváží

n Slisovaný a usušený papír se stačí do rolí.

n Na třídící lince se odstraní papír nevhodný k dalšímu zpracování.
tak po dohodě s městem přidala
společnost AVE jeden svozový den
navíc. Po celém městě se nyní papír sváží v úterý, ve čtvrtek a v sobotu klasickým popelářským autem, které pak rovnou vozí papír
na dotřiďovací linku do Kladna
nebo Plzně. Zde se dotřídí podle
druhů a slisuje se do velkých balíků.
Nejběžnější formou
zpracování papíru je recyklace
Před samotným zpracováním
je nutné papír ručně dotřídit po-

slisovaný v balících k recyklaci do
papíren a dalších zařízení.
Nejčastěji se sebraný odpad
zpracovává v papírnách. V nich
se papír nasype do velké nádrže
s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot
jako jsou sponky, provázky, fólie
a další nežádoucí příměsi a doplní o klížidla, barviva a plniva.
Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské
síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje její lisování. Nejdůležitějším procesem
je pak sušení papíru, protože při
nanášení na síto obsahuje papírovina až 99 % vody. Papír se dá
v průměru recyklovat 5 až 7x,
každou recyklací se papírenské
vlákno zkracuje. Například u obalů na vajíčka nebo roliček toaletního papíru jsou papírová vlákna
již tak zkrácená, že je nelze dále
recyklovat.
Co se z recyklovaného papíru
vyrábí

n Vytříděný papír se v balících odváží k další recyklaci.
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Z typických recyklovaných
výrobků každodenního využití
můžeme jmenovat toaletní papír, kancelářský papír a různé
papírové krabice nebo sáčky. Na

recyklovaném papíře se vydává
98 % novin. Ve škole děti píší do
recyklovaných sešitů a ve výtvarné výchově s tímto papírem také
často pracují.
Další možností recyklace papírových odpadů je výroba papírových briket, stavebních tepelných
izolací a příměsí do stavebních
hmot, kompostu a bioplynu. Nejméně kvalitním papírem je tzv.
nasávaná kartonáž, což jsou například obaly od vajíček.
Co patří do modrého
kontejneru
Časopisy, noviny, sešity, letáky, knihy bez vazby, krabice,
kancelářský papír, papírové obaly, cokoliv z lepenky, skartovaný
papír i obálky s fóliovými okénky,
nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Objemné krabice by měly
být rozloženy, aby zbytečně nezabíraly místo.

a papírové kapesníky vhazujeme
do biodpadu nebo na kompost.
Víte, že…
4 V Berouně je 116 kontejnerů
na papír.
4 V roce 2020 jsme v Berouně vytřídili 664 t papíru, 420 t je z kontejnerů, zbylé množství pochází
ze sběrného dvora a sběren.
4 Z českých obcí je ročně svezeno
více než 232 tisíc tun papíru.
4 Průměrně je každý den dotříděno a slisováno více než 637 tun
papíru.
V roce 2020 bylo zachráněno
právě díky třídění odpadu
29 km2 přírody. Dosáhlo se
toho tím, že se zrecyklovalo
a znovu využilo 73 % celkové
produkce obalových materiálů! Recyklát pak při výrobě
nových výrobků nahradil
přírodní zdroje, které se tak
nemusely vytěžit. n

Co nepatří do modrého
kontejneru
Papír mastný nebo jakkoli
znečištěný např. krabice od pizzy, papír od uzenin a sýrů, dále
papír pauzovací, pečicí, uhlový
(kopírák), povoskovaný nebo s laminátovou či hliníkovou vrstvou,
fotografie a lesklé pohlednice,
pevné vazby knih, plata a obaly od
vajíček a roličky od toaletního papíru. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Nepatří sem dětské
pleny a jiné hygienické potřeby.
Toaletní papír, kuchyňské utěrky

n Výrobky z recyklovaného papíru.
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Okénko zastupitelů
Pořízení územní změny ÚP v lokalitě Na Ptáku - doplnění

V

Klábrovo banjo bude chybět

B

eroun byl od konce šedesátých
let minulého století mekkou
country muziky. Jako houby po dešti
tu rostli muzikanti a vznikaly kapely.
Hrálo se všude. Na osadách, v klubech a klubovnách, po hospodách,
u táboráků a na táborech… Na žádné
Lidové škole umění se nevyučovala
hra na banjo, mandolínu či dobro
a sehnat nástroje byl stejně velký problém, jako najít někoho, kdo by poradil s tím, jak začít hrát. Jedním z těch,
kdo začali prošlapávat cestu, po které
do berounské kotliny přišla americká
lidová muzika, byl Jirka Kreisinger
řečený „Klábr“.
Na prahu dospělosti mu učaroval
zvuk banja, a tak se na něj naučil
hrát. Hrál na něj víc jak půl století.
Rád, hodně a dobře. Nejspíš hlavně

Jubilea
n Naše milá maminka, babička,
prababička paní Růžena Čermáková oslaví 7. března 93. narozeniny.
Spokojené žití bez bolesti, štěstí
a dobrou náladu přejí do dalších
let Hana a Blanka s rodinami.
n Dne 24. března slaví 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička paní Zdeňka Mejstříková.
Přejeme jí hodně zdraví. Syn Zdeněk s manželkou Pavlou, vnoučata,
pravnoučata a sestra Jarmila.
Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 6. a 7. 3. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
n 13. a 14. 3. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40,
tel.: 311 746 418
n 20. a 21. 3. MUDr. Irena Kozlerová, Beroun, Plzeňská 1880, tel.:
737 171 408
n 27. a 28. 3. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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proto, že muziku neprovozoval, ale žil
jí. Country a bluegrass pro něj nebyly
jen hudební žánry, ale způsob života.
Jeho osudovým dnem byla středa. Ve
středu 12. dubna 1978 potkal v Berouně Johnny Cashe, dostal od něj
podpis, vypil mu pivo a po čtyřiceti
letech se zasadil o instalování pamětní desky, která bude jeho návštěvu
v našem městě navždy připomínat.
Ve středu 4. února 2015 pomáhal
uspořádat první klubový večer Modrýho Berouna a ve středu 27. ledna 2021 odešel nečekaně hrát s těmi
nejlepšími na nebeskou scénu. Tak ať
Ti to tam, Jirko, ladí. (mb) n

minulém vydání Radničního listu (RL) se objevila řada zavádějících tvrzení. Pravidla pro publikování v Radničním listě byla radou města v roce
2019 dále omezena, aby zastupitelské okénko mohlo obsahovat max. 2 100
znaků. Proto mohu vysvětlit pouze ve zkratce.
Předně bod 60, jehož cílem je podle našeho názoru podnět k zastavění celé
lokality Na Ptáku.
Vedení města v RL 2/2021: „Na stole nemáme žádné konkrétní návrhy například v petici uváděných mostů, kanalizačních přípojek atd. Nelze tudíž ani
tvrdit, že za něco bude město platit.“ V rozporu se zápisem ZM 16. 12. 2020: p.
Chalupová (starostka): „Jsou plánovány dopravní trasy včetně mostu.“ P. Beneš
(zástupce investorky XY): „XY je ochotná se významně podílet na vybudování
dopravní infrastruktury (most a cesty).“ Most se plánuje. Co znamená významný podíl? Kolik bude stát most, zaplatí se z ceny pozemků?
Vedení města v RL 2/2021: „…lze předpokládat, že zastupitelé rozhodnou
o tom, že tyto případné investice bude opět hradit investor…“ Zápis z jednání
ZM 16. 12. P. Beneš: „XY neplánuje přípojky na vodovod, plynovod ani kanalizaci.“ Proč není přesně řečeno v podkladech?
Vedení města v RL 2/2021: „Tak bude možné předložit relevantní informace…” v souladu se zápisem ze ZM p. Chalupová: „ekonomický odhad se zpracovává“, avšak je v rozporu s realitou – V podkladech pro jednání zastupitelstva
24. 2. 2021 veškerá ekonomická posouzení chybí, i odhady cen pozemků chybí.
Proč je takový tlak na projednání této mimořádné nabídky? Proč máme
i třetí jednání zastupitelstva bez klíčových ekonomických informací?
Závěrem reakce na osobní útok p. Mastné – není pravda, že jsme se pokusili
znehodnotit městské pozemky. Ke konci roku 2019 jsme podali necelých 25
návrhů, některé doporučila sama komise. V jednom případě jsme omylem chtěli měnit status na soukromém pozemku. Za tuto chybu se omlouváme, ale šla
snadno vyjasnit a vykomunikovat. Pro mě osobně je důkazem, že komise pro
ÚP věcnou diskuzi nechce. Tedy alespoň ne s každým.
Pěkný březen,
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Světový den ledvin se po roce vrací

I

přes pandemickou situaci ve světě se i letos bude konat Světový
den ledvin, a to ve čtvrtek 11. března. Vzhledem k epidemické situaci
budou omezena screeningová vyšetření, která byla v minulých letech
prováděna na nefrologických pracovištích. Letošní ročník je zaměřen na
pacienty, u kterých již onemocnění
ledvin probíhá. Cílem je pro tento rok
zvýšit kvalitu života těmto pacientům
a jejich rodinám. Klienti s onemocněním ledvin a zejména ti v dialyzačním
programu patří mezi rizikové skupiny pro onemocnění Covid-19.
Bolesti, deprese, problémy se
zažíváním a třeba také se spánkem.
To jsou jen některé vedlejší efekty
spojené s onemocněním ledvin, které
denně zatěžují život pacientů. Lékaři
se dnes často zaměřují na léčbu či
stabilizaci stavu onemocnění, ovšem
menší důraz se klade na individuální potřeby a hodnoty samotného
pacienta a jeho rodiny. Na tento fakt
se snaží Světový den ledvin upozorňovat. Je potřeba péči o klienty více
individualizovat, jelikož onemocnění
ledvin zasahuje a ovlivňuje i soukromý život pacientů a jejich blízkých.
„Jedním z možných ulehčení situace
pro dialyzované klienty je například
možnost využití domácí dialýzy.“ říká
Adam Carda z Centra domácí péče.

„Navštěvovat několikrát v týdnu
dialyzační středisko je mnohdy pro
klienty a jejich blízké velmi náročné
a přitom v některých vhodných případech je možné hemodialýzu či peritoneální dialýzu provést v domácím
prostředí,“ dodává Carda. Centrum
domácí péče úzce spolupracuje s berounským dialyzačním střediskem
Dialýza a.s. a obě zařízení se ke Světovému dni ledvin připojují pravidelně.
„Je nutné si uvědomit, že momentální pandemie je další komplikací pro
pacienty s nemocnými ledvinami,
zejména klienti ve vážném stavu jsou
velice ohrožení,“ vysvětluje Adam
Carda. Tito pacienti často využívají
v poslední fázi života služeb mobilního hospice, který i přes epidemii,
poskytuje služby v plném rozsahu.
Světový den ledvin připomíná důležitost ledvin a jejich správné funkce
pro naše zdraví. Pokud člověk pociťuje jakékoli obtíže funkce ledvin,
měl by vyhledat praktického lékaře,
případně navštívit nefrologickou ambulanci. V Berouně se k akci Světový
den ledvin tradičně připojuje Dialýza
Beroun a také již zmíněné Centrum
domácí péče, sídlící v poliklinice Medicentrum Beroun. Ve dnech, kdy se
koná Světový den ledvin, se zvyšuje
zájem o konzultace na specializovaných nefrologických pracovištích. n

Termíny speciálních svozů
odpadu v roce 2021
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
Svoz biologicky
rozložitelného odpadu
od rodinných domů
(1. 4.–31. 10. - 1x za týden,
1. 11.–31. 3. - 1 x 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)
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
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Zasněžený Beroun z ptačí perspektivy
Díky fotografiím z dronu, které nám poskytl jejich autor Vladimír Dvořák, máme možnost obdivovat Beroun z ptačí perspektivy. Navíc
zachytil naše krásné město ve chvíli, která se stává čím dál více výjimečnou. Snímky vznikly v době, kdy i náš kraj přikryla bílá peřina.

n V hlavní roli řeka Berounka.

n Soutok Litavky a Berounky.
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n Hlavní cena TRILOBIT 2021 patří dokumentaristům Barboře Chalupové a Vítu Klusákovi za jejich projekt V síti.

n Ivan a Josef Trojanovi získali cenu Trilobit 2021 za herecké party
Šarlatán.

Ceny TRILOBIT 2021: Nejvíce zaujaly snímky
V síti, Karel, já a ty, Postiženi muzikou a Šarlatán
A

udiovizuální ceny TRILOBIT
2021 Českého filmového a televizního svazu FITES byly 23. ledna
slavnostně předány. Jedny z nejstarších filmových cen již po čtyřiatřicáté
poukázaly na díla s výraznou uměleckou kvalitou a s etickým a společenským přesahem.
Porota udělením Hlavní ceny
TRILOBIT 2021 dokumentaristům
Barboře Chalupové a Vítu Klusákovi ocenila aktuálnost, otevřenost
a společenskou naléhavost tématu
jejich dokumentu V SÍTI o sexuálním predátorství a zneužívání dětí
na internetu.
Cenou TRILOBIT 2021 byl oceněn scenárista a režisér Bohdan
Karásek za vztahovou tragikomedii Karel, já a ty. Cenu TRILOBIT
2021 získal také Radovan Síbrt za
námět, scénář a režii dokumentu
Postiženi muzikou, unikátní sondy

do života kapely The Tap Tap složené ze studentů Jedličkova ústavu.
Cenu TRILOBIT 2021 obdrželi rovněž Ivan Trojan a Josef Trojan za
ztvárnění svých hereckých partů
v historickém dramatu režisérky
Agnieszki Holland Šarlatán.
Cenou Vladislava Vančury 2021
za celoživotní tvorbu byla oceněna Jana Brejchová (81), herečka,
která za svou více než půlstoletou
uměleckou kariéru ztvárnila před
filmovou i televizní kamerou na
desítky výrazných a rozmanitých
postav ve snímcích nejrůznějších
žánrů.
Cenu Ferdinanda Vaňka 2021
za přínos díla občanské společnosti získal režisér Břetislav Rychlík
za dokument Strážce paměti Ján
Langoš připomínající výjimečnou
osobnost slovenského katolického
disentu.

n Břetislav Rychlík převzal Cenu Ferdinanda Vaňka za dokument Strážce paměti.
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Cena Josefa Škvoreckého 2021
za mimořádné literární dílo v oboru audiovizuální tvorby připadla
autorům odborné publikace Česká
kameramanská škola/100 let od
vzniku Klubu československých
kinofotografů Asociace českých
kameramanů – Ludvíku Baranovi
(in memoriam), Jaromíru Šofrovi,
Marku Jíchovi a Danielu Součkovi.
Zvláštní cenu poroty 2021 získal režisér Dmitrij Bogoljubov za
dokumentární film Provinční městečko E za autentické nahlédnutí
do duše současného putinovského
Ruska.
Adresáty kritické Zcela zvláštní
ceny poroty – Zlatý citrón se tentokrát stali členové Rady České
televize (Roman Bradáč, Vladimír
Karmazín, Jaroslav Maxmilián
Kašparů, Jiří Kratochvíl, Pavel
Kysilka, Hana Lipovská, Pavel

Matocha, Jiří Šlégr, Daniel Váňa,
Lubomír Veselý) za nedostatečné odůvodnění odvolání dozorčí
komise Radou České televize dne
11. listopadu 2020.
Vítězem Ceny dětské poroty –
Berounský medvídek 2021 byl
dětskou porotou vyhlášen film
Princezna zakletá v čase režiséra
Petra Kubíka.
34. audiovizuální ceny TRILOBIT 2021 udělil Český filmový
a televizní svaz FITES ve spolupráci s městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun,
kde se tato událost odehrála po
jednadvacáté, tentokrát za přísných protipandemických opatření a bez publika. Slavnostní
ceremoniál v Kulturním domě Plzeňka moderoval herec a režisér
Jiří Havelka a přenášela jej ČT na
streamu. Helena Hejčová n

n Petr Kubík s cenou dětské poroty Berounský medvídek za film Princezna zakletá v čase.
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Ředitelka berounské ZŠ Wagnerovo nám. Eva Drbalová:

Distanční výuka má i svá pozitiva,
děti nesou větší zodpovědnost
Eva Drbalová se stala novou ředitelkou Základní školy Wagnerovo nám. v nelehké době. Ani se nestačila ohřát v ředitelském křesle a už
musela čelit problémům a opatřením, které s sebou “kovidová éra“ neustále přináší. Jak se jí podařilo se vším vypořádat, to jsme zjišťovali během následujícího rozhovoru.
Jak hodnotíte své první pololetí v roli ředitelky základní
školy?
To už je to půl roku? Bez přestávky, dny plné změn, rozhodnutí, novinek a zvratů. Optimi-

špatně, ale naopak se všichni
snažíme výuce dodat potřebný
„drive“.
Pomáháte dětem, které nemají doma dostatečnou techniku

školství, je nám plně nápomocen
a jsme v neustálém kontaktu.
Nyní jsme využili doby, kdy nejsou žáci ve škole, k rekonstrukci a modernizaci tříd a v tomto
směru nám zřizovatel vyšel

n Ředitelka Eva Drbalová se svými deváťáky při online výuce.

smus se snažím neztrácet, ale
někdy to prostě nejde. Přestože
jsem si myslela, že si udržím
nadhled, někdy potřebuji radu
a podporu přítele na telefonu.
Mé velké díky tady patří bývalému panu řediteli Antonínu
Leopoldovi. Pololetí je za námi
v dobrém i zlém. My na Wagnerce jedeme dál.
Jak jste se na vaší škole vyrovnali s distanční výukou?
Snažíme se… z mého pohledu je vždy něco, co jde dělat ještě lépe, ale teď jsme na
velmi dobré úrovni. Věřím, že
nikdo z nás nepracuje úmyslně
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na zvládání distanční výuky,
například půjčováním notebooků nebo tabletů?
Školu se nám podařilo technicky vybavit. Podařilo se zajistit
dostatek tabletů i datových SIM
karet. Rodiče se na nás mohou
bez problémů obrátit. Každý den
jsou učitelé rodičům plně k dispozici. Je v zájmu nás všech, aby
vše fungovalo.
Jak v průběhu pandemie spolupracujete se zřizovatelem,
tedy městem Beroun, případně jak vám byl konkrétně nápomocen…
Zřizovatel, konkrétně odbor

vstříct. Děkuji a doufám, že nám
všem to tempo vydrží, abychom
se společně mohli pochlubit obnovou Wagnerky.
Bude mít tento dlouhodobý
způsob distanční výuky vliv na
kvalitu vzdělání našich dětí?
To nám pravděpodobně ukáže čas a další vývoj, který nikdo
z nás nezná. Jsou země, kde se
jinak děti neučí. Zkusme se na to
podívat obráceně, co tato doba
děti naučila? Děti zvládají některé
krizové situace bez problémů. Určitě jsou samostatnější a orientují
se v IT mnohdy lépe než dospělí,
nesou odpovědnost za svou práci

a musí ji umět obhájit. To vše jsou
pozitiva.
Uvažujete o nějakých formách
doučování ve chvíli, kdy se
všichni žáci opět vrátí do škol?
V běžném provozu školy jsme
vždy dětem pomáhali zvládnout
případné nepochopení učiva.
Každý pedagog ve vlastním zájmu rád každému dítěti pomůže
a podpoří snahy o doučování.
Doučování pro žáky probíhá on-line i nyní. Především v matematice a českém jazyce. Myslím,
že v prvé řadě bude nutné po návratu žáků do škol zapracovat na
dynamice třídy. Příliš dlouho se
žáci nesetkávají a sociální interakci bude nutné obnovit. Často
s žáky po online výuce zůstávám
v kontaktu a jen si povídáme
o běžných věcech. Nejčastějšími
tématy jsou neexistence lidského
kontaktu a jídlo. Moc mě těší, že
jsem díky online výuce už poznala skoro všechny domácí mazlíčky 9. B a 9. A.
Nová doba přinesla i novou
formu záškoláctví, zkrátka se
dítě nepřipojí na online hodinu. Řešíte takové problémy
i na vaší škole a jak v takových
případech postupujete, pokud
je to již za hranou?
Máte jistě na mysli vyvolávání
duchů? Ano, už jsme se s tímto problémem setkali. Jedná
se však o žáky, kteří projevují
dlouhodobý nezájem o vzdělání.
Někdy se stane, že se žák připojí
a napíše mi: „Nejde mi mikrofon
ani kamera.“ Přesto se snažím
žáka motivovat a mluvím na něj,
položím mu otázku a požádám
o odpověď do chatu. Někdy
takhle požádáte i 15x za hodinu
a nic. Někdy se žák přihlásí na
meet a na výuce vydrží i 2,5 hodiny po ukončení výuky. Samozřejmě jsou to jen výjimky a beru
to tak, že občas se to nepovede.
Každý z nás známe situace, kdy
se vám prostě chce spát a nejde
to překonat. Kdo někdy neusnul

10

na hodině nebo na přednášce,
ten nestudoval. Jsme ve výborné
komunikaci s rodiči. Jsem velmi
ráda, že nám přichází zpětná
vazba - pozitivní i negativní, ale
odezva tu je. Moc rodičům děkuji za jejich nadstandardní práci
a pomoc vyučujícím. Snad nám
doba dovolí se brzy setkat třeba
na školní slavnosti a budu jim
moci poděkovat osobně.
Jak vy osobně jako pedagožka
a ředitelka školy tuto dobu
vnímáte. Zkrátka co vám
vzala a jestli naopak i něco
dala…

V životě jsem především realista, a tak beru dobu takovou
jaká je. Fňukání nám nepomůže.
Mám tu čest pracovat v týmu,
který funguje a chce se posouvat
dál. Podařilo se nám i v době distanční výuky přejít na elektronickou žákovskou knížku, což nebylo úplně jednoduché. Především
jsou u nás ve škole skvělí žáci,
kteří mne nenechají usnout na
vavřínech a i na dálku naše žákovská rada vymýšlí inovace, které rozhodně neberu na lehkou
váhu. Uvidíme, co vše zvládneme
zrealizovat, než se děti vrátí do
školních lavic. n

n Základní škola na Wagnerově náměstí.

Distanční výuka očima berounských deváťáků
Ve spolupráci s ředitelkou Evou Drbalovou jsme podobné otázky položili i několika žákům devátých tříd. Určitě vás zaujme, jak
na obdobné otázky, které jsme podkládali paní ředitelce, reagují děti, které již za několik měsíců definitivně opustí brány ZŠ
Wagnerovo nám.
KATEŘINA SOKOLOVÁ
A VERONIKA FROLÍKOVÁ:
Teď můžete vystavit pololetní
vysvědčení své nové ředitelce,
jak byste ji tedy zhodnotili?
Za poslední půl rok se škola
velmi modernizovala. Obdivujeme, že ke všem svým starostem
a povinnostem nás zvládá paní
ředitelka učit s úsměvem a energií.
Jak se vypořádáváte s distanční výukou?
Pro nás byla prezenční
výuka s opatřeními velmi náročná. Učitelé se však snažili
a dělali, co bylo v jejich silách.
Víme, že pro učitele je to něco
nového a určitě složitějšího,
a proto obdivujeme, že s námi
mají trpělivost. I pro nás distanční výuka není úplně lehká.
Z našeho pohledu neboli pohledu deváťáků, které letos čekají
přijímací zkoušky, je tento školní rok opravdu složitý.
Jak vnímáte tuto formu výuky
z dlouhodobého hlediska?
Na jednu stranu jsme se naučili hodně pracovat sami, ale
zároveň výuka nemůže být plnohodnotná.
Co vám tato doba vzala a co naopak dala…
Z pohledu žáků nám tato
doba určitě vzala normální loučení se základní školou a prožití
posledního roku se svými spolužáky. Dala nám ale více času
stráveného s rodinou, více času
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zaměřit se sám na sebe a nahlédnutí do nových možností
vzdělávání.
ONDŘEJ BUREŠ:
Jak jste se vyrovnali s distanční výukou?
Musím uznat, že velmi hravě. Úkoly dostáváme na jedno
místo od všech učitelů ze všech

(většiny) předmětů. Všem žákům
i učitelům byl přidán speciální
školní e-mail, kterým komunikujeme výhradně ve škole. S jedinou výtkou bych rád podotkl
na fakt, že jako program na on-line hodiny používáme nově
vytvořený Google Meet, který
pro učitele na meetingy s žáky
asi stačí, sám o sobě je ale podle
mého a názoru mých vrstevníků
skoro neschopný. Když jsme mívali on-line hodiny na Discordu,
šlo všechno úžasně a problémy
s připojením, obrazem atd. byly
vždy jednoduše vyřešeny. Prostě
čím déle platforma funguje, tím
více zkušeností sbíráte a vylepšujete ji, jak to jen jde.
Máte obavy, že bude mít tento
dlouhodobý způsob distanční
výuky vliv na kvalitu vzdělání?
Určitě ano, distanční vzdělávání není dle mého názoru

schopno vystřídat prezenční. Ani
v dnešní době není možné projít
distanční výukou všechna témata, která jsou obsažena v osnovách učitelů na školní rok, aniž
by došlo ke zpomalení, řádné
disciplíně žáků při písemkách
apod. K těmto případům většinou ve školách v podobných formách nedochází a aspoň kázeň
je vážnější.

Nová doba přinesla i novou
formu záškoláctví, zkrátka se
dítě nepřipojí na on-line hodinu…
Jakožto žák vím jistě, že zpožděné nebo žádné posílání zadaných prací se trestá pětkami,
o neúčasti na on-line hodinách
však tolik nevím. Nejspíš se postupuje podobným způsobem,
ale určitě se to neobejde bez
trestu.
A nyní ruku na srdce, co vám
tato doba vzala?
Mně osobně jako ŽÁKOVI
toho hodně vzala, avšak nečekaně i spousty dala. Postrádám
osobní kontakt s ostatními kamarády, i přesto, že se slyšíme
každý den. Face-to-face kontakt
je pro mě při dlouhém vztahu
nepostradatelný – naštěstí se
ještě nevyskytla možnost potkat
někoho, s kým hodlám mít dlou-

hý kontakt, s naprostou absencí
lidského obličeje. Ale to asi už
jdu zbytečně do hloubky, jaká
je po mně vyžadována na hodinách slohu. Distanční vzdělávání mi vzalo pravidelný pohyb,
vyváženou stravu či řádný spací
pořádek. Nejen, že se schyluje
k nezdravému a jistě již dlouhodobému stylu života, ale postrádám i tu přirozenou radost těla,
jež je ve mně vyvolávána pravidelným sportem a komunikací.
Ale určitě vám i něco dala…
To určitě. Práce na počítači
a výuka na dálku mi toho dost
ukázala a naučila podstatné věci
do života, které opravdu dospívající děti jako já dneska potřebují. Necituji úplně Roberta Fulghuma („Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce.“), ale nedokážu popřít fakt toho, kolik věcí
jsem se od začátku roku mimo
školu naučil. Dokonce si vzpomínám, jak jsem rodičům z legrace
říkal, proč na vysvědčení nemáme i známku z informatiky, když
s počítačem pracujeme každý
den. Každopádně, dále, hlavně
pro deváťáky, sedmáky a páťáky
jde čas s námi, protože máme na
cokoli čas, a tím pádem je podle
mého názoru příprava na přijímačky ještě volnější než u ostatních ročníků, včetně loňského.
S tím časem bych mohl také zmínit čas na volný čas, tím myslím
čas sledování filmů a seriálů, ale
tak bych si protiřečil s předchozími negativními důsledky distanční výuky. n
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Základní škola VIA Beroun rozšíří
regionální nabídku vzdělávání
Z

ákladní škola VIA Beroun je
nově vznikající škola v Berouně, která bude nabízet kvalitní česko-anglické vzdělávání.
Anglický jazyk bude vyučován
rodilými mluvčími ve výrazně
vyšší hodinové dotaci již od
první třídy. Škola se bude zaměřovat na hodnotové vzdělávání,
rozvoj dovedností potřebných
pro život a aktivní schopnost
aplikace naučených znalostí.
„Každý má své silné stránky,
proto budeme především rozvíjet individuální potenciál každého žáka. Chceme, aby škola naše
žáky bavila, proto budou didaktické nástroje pedagogů pestré,

vyučovaná témata dětem blízká
a přistupovat k nim budeme
přátelsky, s respektem,” prozrazuje ředitel školy Jiří Luka.
Nadace Tipsport jako zřizovatel školy chystá pro působení
plně organizované základní školy
a mateřské školy v areálu bývalé
Tiby výstavbu nového, moderního
areálu. Termín otevření ředitel
školy odhaduje na září roku 2024.
Do té doby bude škola působit
v pronajatých prostorách SOŠ
a SOU Hlinky. Škola se tak bude
rozjíždět postupně, v příštím
školním roce se plánuje otevření
dvou tříd a každý další rok přibude jedna první třída. n

Ředitel ZŠ VIA Jiří Luka: Chceme poskytovat kvalitní
vzdělávání s důrazem na hodnoty a životní dovednosti

N

ovou soukromou základní školu v Berouně
povede Jiří Luka. Aktivní práci s dětmi se
věnuje již od roku 1990, v roce 2004 mu bylo
jako nejoblíbenějšímu učiteli České republiky
uděleno prestižní profesní ocenění Zlatý Ámos.
Před dvanácti lety stál u vzniku koncepce základní školy Open Gate a v letech 2010 až 2019
zastával pozici ředitele této prestižní školy. Nyní
ho zaujal projekt nové školy v Berouně a vrhl se
do něj rovnýma nohama.
n Můžete Základní školu VIA Beroun
stručně představit?
VIA Beroun je moderní škola poskytující
kvalitní česko-anglické vzdělání se zaměřením na rozvoj silných stránek žáků, jejich
hodnot, životních dovedností a znalostí. Ke
každému přistupujeme profesionálně, lidsky, s respektem k jeho osobnosti. Chceme
děti vést k životním hodnotám. Kdo ví, jaký
bude svět v roce 2040, kdy současný prvňáček opustí český vzdělávací systém? Pro jaký
svět je vychováváme a co mají umět a znát?
Věřím, že pro budoucnost jsou důležité klíčové kompetence, jako je kreativita, schopnost
reagovat na změny, kritické myšlení… Chci,
aby náš vzdělávací systém vychovával myslící
lidi s hodnotami.
n První žáčky chcete uvítat již v září, i když
zatím v náhradních prostorách. Otevřete
tedy pouze první třídu?
Záleží na zájmu rodičů. Primárně počítáme s otevřením jedné nebo dvou prvních tříd.
Pokud budou chtít rodiče uskutečnit přestup
svého dítěte a naplníme tak například druhou nebo třetí třídu, ani to nebude problém.
Počet žáků v každé třídě nepřesáhne 16 dětí.
Jak jsem již předeslal, budeme česko – anglická
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škola. Od první třídy se učíme anglicky. Rodilí
mluvčí vytvářejí přirozené jazykové prostředí a pro děti je pak jazyk běžný komunikační
prostředek. Nebiflujeme slovíčka, ale komunikujeme, zpíváme, hrajeme si, bavíme se angličtinou. Učíme systémem Cambridge English.
n Kdy se uskuteční zápisy a jak budou probíhat?
Zápis proběhne v termínu 6. – 8. dubna
a máme připravené dvě verze. Věříme, že se
budeme moci setkat naživo, ale pokud to epidemiologická situace neumožní, proběhnou
zápisy online. Zápis se bude skládat ze dvou
hlavních pilířů. Tím prvním jsou rodiče, se
kterými povedeme strukturovaný rozhovor. Je

pro nás důležité, aby náš koncept pedagogického přístupu rodiny a školy sdíleli i rodiče.
Druhým pilířem je samozřejmě dítě. Budeme
prověřovat školní zralost. Na našich webových
stránkách jsme spustili registraci k zápisu.
n Jste soukromá instituce, bude se tedy
platit školné. Budou ale možné určité úlevy
tak, aby byla škola otevřena všem?
Školné činí 8 000 korun na měsíc, ale díky
Nadaci Tipsport bude možné pro nízkopříjmové rodiny nebo například matky samoživitelky
využít stipendium, které může činit až 100 %
školného. Všechny další potřebné informace
získají rodiče na našich webových stránkách
www.viaberoun.cz. n

n Jiří Luka v areálu bývalé Tiby ukazuje na místa, kde vyroste nový školní areál.

12

Za přírodními krásami Berouna…

N

První poslové jara

a konec zimy nás při toulkách vé, ale také růžové nebo dokonce
přírodou upozorní především bílé. Jejich zbarvení je způsobeno
první květy. Některé rostliny vykvé- antokyanem, rostlinným barvivem
tají už v předjaří, kdy ještě úplně rozpustným v buněčných šťávách
nezmizely poslední zbytky sněhu. květů, které mohou mít různou
Nejdříve sněženky a následují je chemickou povahu. Typická barvovzápětí na vlhkých místech jejich měna je ještě nápadnější u plicníku
větší příbuzné, bledule. Obě čerpají lékařského, kde lze vidět dokonce
svoji energii pro růst z podzemních různě zbarvené květy na jedné rostcibulek. Postupně se v hájích a list- lině. Tak, jak se postupně mění kynatých lesích objeví pestrobarevné selé roztoky v buňkách na zásadité,
koberce jarních bylin.
jsou nejprve mladé
Je to období, kdy ješkvěty červené, potom
tě stromy a keře nefialová a při odkvěmají listy, a tak může
tu jsou modré. Mezi
až k zemi pronikat
nejčastější byliny tzv.
dostatečné
množjarního aspektu patří,
ství slunečního svitu
mimo již zmíněných,
potřebného k jejich
sasanka hajní a pryskrátkému vegetačníkyřníkovitá, hrachor
mu cyklu. To znamejarní, dymnivka dutá,
ná, že rostliny rychle
prvosenka jarní, něvykvetou, vytvoří se- n Bledule jarní
kolik druhů violek
mena a ve svých poda další. Brzy na jaře
zemních
orgánech
najdeme
rozkvetlé
nahromadí
zásoby
stráně také na bezleživin zase pro příští
sích výslunných mísrok. Jejich nadzemní
tech. V Českém krasu
části na konci jara pak
na vápencových skaluschnou nebo splyních stepích vykvétá
nou s trávou a ostatní
již na konci března
zelení. Oddenky, hlízy
vzácný a chráněný
nebo cibulky umožní
koniklec luční český
jarním bylinám nejen
s temně fialovými kvěpřežít další roční ob- n Plicník lékařský
ty. Celá rostlina je podobí, ale také se vegetativně roz- rostlá stříbřitými chloupky, které ji
množovat a vytvářet tak na jednom chrání před nadměrným osluněním
místě rozsáhlé porosty. Až budete a snižují výpar vody. Skalní stěny
na jaře obdivovat v lese rozkvetlé kolem řeky Berounky ozdobí v dubbylinné patro, všimněte si také va- nu žluté trsy tařice skalní. Zkrátka
riability květů u některých druhů jaro se přihlásí nejen změnou teplot
rostlin. Například jaterník podléš- a delším dnem, ale také pestrými
ka může mít různě zbarvené květy, barvami přírody, které v nás vyvonavíc s rozdílným počtem okvětních lávají dobrou náladu a optimismus.
lístků. Většinou jsou modré, fialo- Emil Šnaidauf n

n Rybníček v Brdatkách se stal pro Marcelu Bergerovou srdeční záležitostí.
Vpravo Brdatka jako motiv na keramice.

Brdatka - zázrak za kopcem

V

ěřím, že mnoho obyvatel Berouna netuší, jakou přírodní
romantiku mají hned za chalupou.
Své o ní ví ale Marcela Bergerová,
autorka časosběrných fotografií
rybníčku v Brdatkách.
„V Talichově údolí mě máma
vozila jako mimino v kočárku, a tak
jsem se stihla zúčastnit tehdejšího
společenského života. Je to kouzelné
místo, kam se stále vracím. Oslovila
mě atmosféra rybníčku, který se
proměňuje v čase a tak vznikl můj
časosběr,“ uvádí Marcela Bergerová.
Mobilem poprvé vyfotila vypuštěný rybníček na podzim 2018.
Teprve koncem ledna dalšího roku
ji napadl časosběrný projekt. „Na
mobil jsem fotila celý rok 2019.
A najednou mi mobil nestačil
a měla jsem důvod koupit si foťák
a tak začínám rok 2020 fotit jako
„velká“,“ dodává.
Fotografie brdateckého rybníčku ze všech ročních období si
veřejnost mohla poprvé prohlédnout v loňském roce, kdy se kona-

la výstava v prostorách Městské
knihovny Beroun. Od 8. do 27.
března vystavuje v Galerii Holandský dům, tentokrát bude část
jejích fotografií k vidění alespoň
za oknem. Své fotografie hodlá
autorka rozšířit ještě o svou speciální užitkovou keramiku právě
s dekorem brdateckého rybníčku.
„Mojí točířkou je Ivana Kapounová, díky které mohu realizovat
představu Brdatek na hrnkách,
mísách, talířích. A s tím souvisí
i vymýšlení dalších dekorů jako je
Marcelína berounská,“ přiznala
své další výtvarné počiny Marcela
Bergerová.
Ale tím to rozhodně neskončí.
U ředitele Jiřího Topinky ze Státního archivu v Berouně zjistila,
že letos je to 100 let od vzniku Rybářského spolku v Berouně, který
založil rybníček v Brdatkách v roce
1924. V roce 2024 by proto ráda
uspořádala velkou výstavu v Městské galerii Beroun u příležitosti
stého výročí. 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 pověsti. 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…

Přízraky Na klášteře
Nejvíce pověstí se váže k nenápadné ulici, kterou máme po levé ruce, stojíme-li zády k městké radnici. Kdysi se tady při městských hradbách
rozkládal bohatý dominikánský klášter s kostelem Panny Marie a hřbitovem. Při takzvaném „krvavém aprílu“ (1421) husité dobyli zradou Beroun
a cílem jejich zuřivosti se stali zejména nenávidění mniši. Povraždili je, klášter vydrancovali, vypálili a rozbořili. Desítky let připomínaly nešťastnou
událost jen zříceniny zarostlé křovinami. Posléze začala městská rada přidělovat nevyužité pozemky pro stavbu nových domů. Mnohé z nich byly
přímo zabudovány do zbytků klášterních zdí. A děly se tu podivné věci… Obyvatelé domu u Mandlů často vídali záhadná zelená světélka, poskakující po rozpadlých městských hradbách a v době různých církevních svátků se po půlnoci vynořily z domu u Kloboučníků postavy ministranta
a kněze ve zvláštním černém hávu a za nimi běžel černý pes s ohnivě svítícíma očima.
A příhoda, která se skutečně stala roku 1727 a je zapsána ve farní kronice: Jeden z nájemníků domů Na klášteře měl v noci podivný sen o pokladu, skrytém v městské hradební zdi, která tvořila zadní stěnu jeho dvorku. Hned vstal, vzal špičák a lucernu a šel poklad hledat. Když několikrát
udeřil do hradby, vyvalilo se kamení a objevil se výklenek. A z něj se na zděšeného muže šklebil stojící kostlivec ve zbytcích zpuchřelé kutny. Leknutí
způsobilo hledači pokladu takový šok, že se z toho roznemohl a do několika dnů zemřel. n

www.mesto-beroun.cz
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Muzeum berounské keramiky nabízí prohlídku virtuálně!

N

a konci února oslavilo své
6. narozeniny Muzeum berounské keramiky. Letos oproti
zvyklostem bohužel bez dortu,
bez vernisáže nové výstavy a také
bez vás, návštěvníků. Jakkoliv je
to trochu smutné, snažíme se neklesat na mysli a posilněni veške-

keramický dárek sobě nebo svým
blízkým.
Málokoho možná před více
než půl desetiletím napadlo, že
nově otevřené muzeum nezůstane jen statickou historickou
expozicí. Během několika málo
let nabral starodávný dům v his-

s velkým ohlasem přidali také
zboží od oblíbených autorů známých Berouňákům z hrnčířských
trhů. Ačkoliv tedy možná trochu
klame svým názvem, je Muzeum
berounské keramiky zejména
místem setkávání, navazování
nových přátelství a objevování
krásného umění i řemesla, stejně
jako možností, jak smysluplným
a naplňujícím způsobem trávit
volný čas.
Šesté narozeniny jsme měli
v úmyslu oslavit zahájením výstavy keramika a akademického
sochaře Michaela Čády, jenž je
také autorem již zmíněné repliky
džbánu v naší historické expozici.

Vzhledem k nelehké situaci, která nás všechny už pěkně dlouho
drží pod zámkem, jsme se rozhodli tuto výstavu o rok odložit
a prodloužit stávající výstavu
půvabných keramických plastik
a obrazů Kláry Jánské s názvem
Pohádka. Ta bude v naší galerii až
do 25. dubna a pevně doufáme,
že do té doby už bude přístupná
i pro naše návštěvníky. Protože
ale nechceme nechat nic náhodě,
můžete si ji prohlédnout i ve virtuální podobě.
Vážíme si vaší přízně a velmi
se těšíme na opětovné setkání.
Milí návštěvníci, děkujeme! Kristina Škorpilová, vedoucí MBK n

Soutěž se svatou Ludmilou

V

n Muzeum berounské keramiky oslavilo 6. výročí otevření.

rou dobrou prací, která je za těch
šest let za námi, vyhlížíme netrpělivě dobu, kdy budeme moci opět
otevřít své brány pro veřejnost
a začít se zase věnovat naplno
vám všem, kteří jste si do romantické Zámečnické uličky zvykli
chodit za odpočinkem při tvůrčí
práci, na pěkné výstavy nebo i jen
tak, nasát atmosféru nebo koupit

torickém centru Berouna nový
dech a začal žít svým vlastním
čilým životem. Také ten, kdo už
si prohlédl exponáty v historické
expozici (za zmínku stojí zejména umělecká replika slavného
„džbánu Šimona Nemazala“), má
nejeden důvod se k nám stále
znovu vracet. Malá galerie nabízí
každé dva měsíce nové výstavy renomovaných keramiků a výtvarníků, útulná zahrada ožívá v létě
výtvarnými workshopy a loutkovým divadlem, v keramické dílně
si podávají dveře návštěvníci kurzů, otevřených dílen a individuálních workshopů. V recepci muzea
je již dva roky v provozu malý
obchůdek, kterým jsme vyslyšeli
hojnou poptávku po nákupu keramiky i jindy než o hrnčířských
trzích, kterými je Beroun proslavený. Začali jsme prodejem
vlastní berounské keramiky, jejíž
výrobou navazujeme na téměř
půltisíciletou tradici berounského hrnčířství, a postupně jsme

Informační centrum je tu stále pro vás
n Informační centrum můžete i v době uzavření kontaktovat e-mailem nebo
telefonicky. Zdarma poskytované tiskoviny jsou k dispozici před provozovnou. Po předchozí dohodě je možný výlep plakátů. Dále nabízí možnost
prezentace plánovaných kulturních a sportovních akcí (pořádané i on-line)
v kalendáři akcí na webových stránkách www.infocentrumberoun.cz. Na jaro
Íčko připravuje dvě nové turistické vizitky a sběratelskou minci. Vstupné za
zrušené akce bude ale možné vracet, až bude infocentrum otevřené. n
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ýzva pro všechny malé i velké výtvarníky! Jako každý
rok připravuje Muzeum berounské keramiky i letos soutěžní 3D
výstavu. Tentokrát bude věnována patronce českých zemí svaté
Ludmile, od jejíž smrti právě
letos uběhne 1 100 let. Soutěžní
díla na dané téma vytvořená ja-

koukoliv trojrozměrnou výtvarnou technikou je třeba do Muzea
berounské keramiky doručit do
4. 7. 2021. Výstava všech prací
bude v MBK probíhat 17. 8.–5. 9.
Vítězové získají hodnotné věcné
ceny od partnera soutěže Davona.
cz, specialisty na výtvarné potřeby. (kš) n

Výzva pro amatérské muzikanty

M

ěstské kulturní centrum
oslovuje amatérské muzikanty, kteří mají chuť si zahrát
na Náměstí Joachima Barranda v Berouně. Pevně věříme,
že epidemiologická situace již
bude v létě příznivá a budou
se moci konat venkovní akce.

Pokud máte zájem vystoupit na
barrandovském pódiu, ozvěte se nám. Zajistíme pódium,
připojení na elektriku, sety na
sezení, zázemí i propagaci. Kontaktujte nás e-mailem: bergerova@mkcberoun.cz. n

Soutěž proti nudě v pandemii
– 3 V: Vyhledej! Vyfoť! Vyhraj!

M

ěstské kulturní centrum Beroun vyhlašuje soutěž proti
nudě v době pandemie. „Od 1. března do 30. dubna se můžete zapojit
do naší akce 3V – vyhledej, vyfoť, vyhraj. Hledáme celkem sedm zajímavých míst v Berouně a okolí a soutěžíme o voerchery do letního kina,“
uvedla ředitelka Městského kulturního centra Kateřina Masopustová.
A jak bude soutěž probíhat?
Podle indicií, které najdete na
webu www.mkcberoun.cz, soutěžící vyhledá určená místa. Na
nich vyfotí sebe případně nějaký
oblíbený předmět (plyšák, batoh
apod.) Všech 7 fotografií pořízených od března do dubna 2021
zašlete najednou na e-mail soutez@mkcberoun.cz do 30. 4. Do
předmětu e-mailu uveďte heslo

3V. V prvním květnovém týdnu
proběhne slosování o voucher do
letního kina. Přesná pravidla najdete na www.mkcberoun.cz. n
3V

ONLINE SOUTĚŽ 1.3. - 30.4. 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 květnovém týdnu
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Klubíčko Beroun rozšiřuje
nabídku a kapacitu služeb

I

přes celosvětovou koronakrizi
se daří Klubíčku Beroun, z. ú.
rozšiřovat nabídku a kapacitu služeb. Ty můžete využívat ambulantně a dojíždět pravidelně každý den
nebo jen některé dny v týdnu, anebo
můžete využívat týdenní stacionář
s ubytováním ve dvou a třílůžkových
pokojích.

Služby jsou určené pro děti a dospělé s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením ve věku
7 – 64 let s trvalým bydlištěm ve
Středočeském kraji.
Klubíčko Beroun najdete v centru obce Vráž, necelých 10 minut jízdy z Berouna. Služby provozujeme
ve dvou sousedních bezbariérově
upravených domech se zahradou,
pergolou, trampolínou, houpačkou
pro vozíčkáře a dalším venkovním

www.mesto-beroun.cz

vybavením. Nabízíme komplexní
péči s důrazem na podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů,
terapie (perličková koupel, snoezelen, relaxace, masáže, individuální
RHB i skupinové cvičení, canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie, arteterapie, solná jeskyně aj.),
vzdělávání - udržení a rozvoj získaných znalostí, nácvik praktických
dovedností (příprava jídla a pití,
stolování, udržování pořádku, finanční gramotnost, práce s internetem, nácvik cestování MHD aj.),
pracovní trénink na pracovištích
kuchyň, pekárna, úklidy, Pojízdná
kavárna KlubkoCafé, volnočasové
aktivity (tvořivá dílna, keramika,
rukodělné a výtvarné činnosti, zpívání, čtení, hry a soutěže, vycházky
a výlety do okolí, návštěvy kina,
koncertů, diskoték, plesů, sportovních turnajů aj.), bezbariérovou
dopravu speciálně upravenými
automobily, celodenní stravování
a pitný režim, ubytování.
Klienti fungují ve skupině cca
3- 5 osob (dle specifických potřeb
klientů), některé činnosti jsou individuální. Více na informací najdete
na našich webových stránkách www.
klubickoberoun.cz. n

Napsali jste nám…
Nejsme ekoteroristé, vše, co děláme, děláme pro naše město

V

poslední době byl spolek Berounská zeleň tvrdě kritizován ve veřejné
diskuzi. Dostalo se nám nálepky ekoteroristů a byli jsme obviněni
z toho, že jsme vystavili město riziku žalob a právních postihů. Naše vztahy s městem byly doposud velmi korektní, a proto chci tato prohlášení
korigovat. Spolek podal více než 25 návrhů na změnu ÚP a mezi nimi
omylem i takový, který se týkal pozemků v soukromém vlastnictví. Svou
chybu jsme veřejně vysvětlili a omluvili se za ni už na druhém prosincovém
zastupitelstvu. Přesto měla členka komise pro ÚP potřebu se k tomuto
pochybení vracet v minulém čísle Radničního listu. Komise měla na posouzení návrhů více než půl roku a překvapuje mě, že nás na tuto chybu
neupozornila ještě před hlasováním. Naše kontakty jsou veřejně známé
a pokud měl někdo pocit, že je město v ohrožení žalobou, proč nám nedal
vědět, abychom mohli návrh včas stáhnout, namísto toho, aby o něm nechal hlasovat zastupitelstvo? Vstřícnost ani ochota k dialogu se bohužel
nikomu nařídit nedá.
Veškerá naše energie a dobrovolná práce spolku je směrována do zvelebování našeho města. Nechceme nikoho poškozovat. Hájíme zájmy životního prostředí a veřejnosti. Vloni jsme městský majetek zhodnotili o více
než milion korun výsadbami v Talichově ulici a na Třešňovce. Bezmála 800
tisíc korun jsme získali z Participativního rozpočtu kraje. Dalších 100 tisíc
na komunitní aktivity na Paloučku a 230 tisíc na výsadbu parku tamtéž.
Veškeré tyto prostředky investujeme do zeleně a veřejného prostoru. Ve volném čase nám s tím pomáhají desítky berounských občanů, kterým patří
náš dík. Také jsme se stali účastníky řízení o kácení stromů a začali vymáhat
náhradní výsadby tam, kde nebyly navrženy. Díky tomu bylo vloni vysázeno
několik desítek stromů a více než sto padesát jich bude vysazeno v roce
příštím. Na konci minulého roku jsme město požádali o roční bezúročnou
půjčku 230 tisíc korun na zmíněnou výsadbu parku na Paloučku, neboť
tento jediný grant bude proplacen až po realizaci. Bohužel jsme neuspěli.
Pokud máte sami možnost, nebo víte o někom, kdo by nám mohl tyto prostředky na rok bezúročně poskytnout, prosím ozvěte se mi. Kromě jistoty
jejich vrácení získáte i dobrý pocit, že jste pomohli udělat něco pro naše
město. Pouze tam, kde je vůle, může být i cesta. Pouze spolupráce a vstřícnost nás může posunout dál. Václav Kovář n
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Nenechávejte volně
pobíhat psy v přírodě

V

elice často jsou v této době,
kdy se v přírodě můžeme
setkat s vysíleným živočichem či
čerstvě narozeným mládětem,
do záchranných stanic přijímáni
jedinci, kteří utrpěli ze setkání
s pejskem. Buďme proto ohleduplní a nepouštějme své psí miláčky
z vodítka v přírodě, neboť velice
snadno může dojít k poranění či
smrti.
Pomineme-li výše uvedené skutečnosti je velkým nebezpečím pro
samotné volně pobíhající pejsky
i setkání se zvěří. Vždyť například
setkání s divočákem může pro pejska skončit tragicky. Navíc se v poslední době množí případy nákazy
psů nebezpečnou a pro psy i smrtí
končící Aujeszkýho chorobou. Velice nepříjemnou záležitostí pro psy
i v poslední době vyskytující svrab,
známější pod názvem prašivina.
Toto onemocnění se vyskytuje

především u lišek, dnes již i u divokých prasat a je přenosné na člověka. Zároveň i pes pronásledující
zvěř může snadněji skončit pod
koly projíždějících vozidel, neboť
silniční síť je u nás poměrně hustá
a i toto nebezpečí na naše psí miláčky číhá.
Byli bychom Vám tedy nesmírně vděčni, pokud si uvědomíte nebezpečí, které volným pobíháním
psů v této době vzniká živočichům
v přírodě, ale také vašim psím
miláčkům a snažili se je ochránit.
Navíc tímto svým počínáním zachráníte i nemalé množství právě
narozených mláďat, především
zajíčků, která se zraněná dostávají
do záchranných stanic. Pokud však
zůstanou v přírodě, mohou obohatit přírodní rozmanitost Vašeho
okolí a dělat Vám radost. Děkujeme za pochopení. Pavel Moulis,
předseda ZO ČSOP Rokycany n

Na pomoc rodinným pečujícím – Poradna Včera

P

ečujete doma o svého blízkého? Nabízíme všestrannou
odbornou pomoc a doprovázení
těm, kteří v Berouně a v celém
okrese pečují o blízkého člověka
s poruchou paměti. Poskytujeme sociálně právní poradenství, psychosociální podporu,
vzdělávání v oblasti každodenní
péče a komunikace s lidmi s Alzheimerovou nemocí či některým
typem demence. Zřídili jsme pro
vás specializovanou poradnu,
která nese název Poradna Včera
a je umístěna v Hornohradební
ulici, tedy pod Plzeňskou bránou
u Husova náměstí. Poskytujeme
podporu pečujícím i v terénu
a on-line formou. K dispozici vám

jsou odborníci například z oblasti sociální práce a péče, práva,
neurologie, psychiatrie, výživy
a duchovní péče. Veškeré služby
poskytujeme zdarma.
Berounská Poradna Včera je
součástí sociální služby působící ve 12 středočeských městech
a zaštiťuje ji organizace Dementia.
Vítáme spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními službami pro
seniory na Berounsku. Pokud vás
trápí problémy spojené s domácí
péčí, můžete se na nás obrátit prostřednictvím telefonu 725 923 181,
e-mailu poradna.beroun@dementia.cz nebo využít možnost chatu na
https://dementia.cz/chat. Veronika
Maslíková n

Tetínské farmářské trhy
n Přijďte navštívit první Tetínské farmářské trhy na Koledníku u Tetína!
V sobotu 20. března se zde uskuteční velikonoční Tetínské farmářské
trhy. Přijďte prožít příjemný den a oslavme společně Velikonoce. Zajistíme celodenní dětský program, živou hudbu, různé stánky s občerstvením a s regionálními produkty. Na závěr bude vyhlášena tombola. Již
nyní se na vás těšíme! Přibližná doba konání: 9:00 – 15:00. Pokud nám
to vládní opatření nedovolí, přizpůsobíme náš koncept nebo odložíme
naše farmářské trhy na jindy. Sledujte proto náš web www.trhytetin.cz
a facebook, kde budou případné změny zveřejněny. (bv) n

Cyklotour Na kole dětem opět míří do Berouna

A

ni v letošním roce na trase sportovního projektu Na kole dětem nebude chybět Beroun. A to již potřetí za sebou! Cyklistický peloton
k nám zamíří v rámci 6. etapy v úterý 8. června, která zahrnuje 118 km dlouhou trasu
z Březnice do Zichovce. Účastníci cyklotour
by do Berouna měli dorazit krátce po poledni. Zúčastnit se této charitativní akce může
každý z nás. Přidat se můžete k pelotonu jen
několik kilometrů, nebo se lze zapojit do některé z etap a samozřejmě pro ty zdatnější
je možnost projet celou cyklotour. Více informací získáte na webových stránkách www.
nakoledetem.cz.
Na kole dětem je nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných
dětí. Vznikl v roce 2010 jako benefiční součást
sportovního projektu Na kole dětem. Cílenými
aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory n Na nám. Joachima
dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí Barranda pozdravili Bečinností se především zaměřuje na sportovní rouňáky významní lékaři
aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které Pavel Pafko a Jan Pirk,
usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat kteří se cyklotour účastní
pravidelně.
traumata způsobená těžkou nemocí. n

Masopustní procházka Berounem

O

bdobí masopustu nastává
po svátku Tří králů (6. ledna) a jeho konec je na Popeleční
středu. Jde o poslední možnost
si užít spousty jídla, pití a veselí.
Potom již nastává dlouhý „masopustní půst“. Během Masopustu
se lidé převlékali do různých masek, které představovaly postavy
neodmyslitelně spjaté s životem
na vesnici. Tradičně se pořádají
průvody, zabíječky a zábavy. Masopust představuje loučení se se
zimou a zrod nového roku.
Masopustní zvyky si připomněly
i děti ze školní družiny při závodské základní škole. Společně s vychovatelkami se vydaly na průvod
k Domu dětí v Berouně v maskách,

kde na ně čekalo překvapení. Děti
se zúčastnily „Masopustní cesty“,
kde se pohybovaly podle mapy
a jejich úkolem bylo projít 8 stanovišť. Na těchto stanovištích na děti
čekaly úkoly, které měly splnit. Letošní masopust si děti prošly i při
sněhové nadílce, která v Berouně
napadla. Květa Hrbáčková n
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