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TOP 09, STAN či
KDU-ČSL bez samostat-
né kandidátky. Voliče
v Berouně čeká hlaso-
vání ve znamení „ne-
okoukaných“ lídrů.

BEROUN Zpříjemnit lidem život ve
městě a vtáhnout do dění také nově
příchozí obyvatele. Řešení šité na
míru současnýmBerouňanůmnabí-
zejí všechny strany a subjekty, kte-
ré se ani ne za měsíc utkají ve vol-
bách. O hlasy voličů se jich v Berou-
nu bude ucházet sedm.
Kromě tradičních témat, jako

jsou doprava či školství, chtějí ně-
kteří lídři podpořit právě vizi bu-
doucího soužití starousedlíků a no-
vých obyvatel. „Aby se Beroun ne-
stával jen městem na přespání, ale
aby zde lidé žili svůj život. Napří-
klad ti, kteří mají stále ještě nálep-
ku takzvané náplavy. To by semělo

setřít, chceme, aby byli normální
Berouňáci, jako jsme my, kteří zde
žijeme mnohem déle. Město musí
být skutečná komunita obyvatel,
aby se všichni začlenili,“ říká jednič-
ka ODS Soňa Chalupová. V podob-
ném duchu se na voliče obrací také
Beroun sobě.

Postavit byty a školky
Momentálně není možné jedno-
značně určit, co bude tématem vo-
leb a jaké drobné nuance mezi jed-
notlivými uchazeči mohou rozhod-
nout. Nejen na levé straně politické-
ho spektra je patrný sociální apel.
Na skutečnost, že Berounu chybějí
byty pro důchodce či svobodné
matky, upozorňují jak komunisté a
ČSSD, tak Beroun sobě. „V privati-
zační euforii město prodalo, co
mohlo. Neříkáme, že to byl zcela
špatný trend, ale neponechalo si
ani minimum fondu, kterým by
mohlo pomoci sociálně ohrože-
ným skupinámobyvatel. Uvědomu-
jeme si tyto problémy a bude to jed-
na z klíčových otázek, které případ-
ně na zastupitelstvu chceme prosa-
zovat,“ upozorňuje jednička kandi-
dátky Kameel Machart.

Lídr ANO Michal Mišina pak voli-
čům slibuje, že se zasadí o navýšení
kapacity škol a školek. „Naší priori-
tou je dokončit všechny projekty
v co nejkratším čase,“ říká Mišina
s ohledemna již zahájené rozšiřová-
ní stávajících a stavbu nových škol-
ských zařízení.
V Berouně budou mít nicméně

volby svá specifika. Jedním z nich
je absence některých tradičních
subjektů, které ve městě nesestavi-
ly samostatnou kandidátku. Jde na-
příklad o TOP 09 reprezentovanou
v minulosti osobností někdejšího
místostarosty Patrika Brodana. Na
rozdíl od jinýchměst okresního for-
mátu, například sousední Příbra-
mi, se do boje o zastupitelská křes-
la nevydají ani Piráti, kteří se po
úspěchu v loňských parlamentních
volbách netají optimistickými vy-
hlídkami na výsledky podzimního
komunálního klání.

Za férovou kampaň
Pokud je řeč o pravicové TOP 09, je
nicméně zastoupena v jakémsi spo-
lečném koaličním uskupení pod
hlavičkou Beroun sobě. V čele s gra-
fikem a nakladatelem Kameelem

Machartem je na kandidátce kromě
několika zástupců topky také jeden
člen KDU-ČSL a jeden kandidát Sta-
rostů a nezávislých.
Samostatně tentokrát nekandidu-

je Strana svobodných občanů. Její
zástupce najdou voliči v uskupení
Lepší Beroun. Na postu číslo tři je
lídr Svobodných z voleb 2014 Luboš
Zálom. Jedničkou je živnostník Jiří
Míka, který kandiduje bez přísluš-
nosti k jakékoli politické straně.
A zajímavost závěrem. Začátkem

srpna došlo k podpisumemoranda
Za férovou berounskou kampaň.
Dokument, který se například vy-
mezuje proti používání osobních
útoků v předvolební argumentaci,
signovali zástupci berounské ODS,
ČSSD, Beroun sobě a také
KDU-ČSL, STAN a TOP 09.

Lídři 2018
Beroun

ČSSD zisk 2014: 14,23 %
Jedničkou kandidát-
ky je pro podzimní
volby současný za-
stupitel a ředitel Do-
mova seniorů TGM
Ondřej Šimon.

ODS zisk 2014: 9,59 %
V čele občanských
demokratů stanula
Soňa Chalupová.
Nabízí voličům
téměř třicetiletou
zkušenost v komu-
nálním dění.

Beroun sobě
zisk 2014: 9,85 % (společná kan-
didátka se Stranou zelených)

Kandidátku plnou
nových tváří vede
do voleb nakladatel
a grafik Kameel
Machart. Také on
zažívá politickou
premiéru.

ANO zisk 2014: 11,88 %
Zkušenost z práce
ve vedení města
chce zúročit Michal
Mišina. Z pozice líd-
ra a stávajícíhomís-
tostarosty bude ob-
hajovat post na rad-
nici.

KSČM zisk 2014: 8,54 %
Jedničkou komunis-
tů pro Beroun je Jiří
Pokorný. Svoji kan-
didaturu nicméně
letos osmdesátiletý
zastupitel dlouho
zvažoval.

Nezávislí Berouňáci
zisk 2014: 25,80 %

Stranu, které před
čtyřmi lety domino-
vala exstarostka
Šárka Endrlová, po-
vede do podzim-
ních voleb Dušan
Tomčo.

Lepší Beroun
nekandidovali
Uskupení složené z bezpartijních
a členů Strany svobodných občanů
bude jako lídr reprezentovat živ-
nostník Jiří Míka.

Do zastupitelstva v Berouně kandi-
duje celkem sedm uskupení. Kaž-
dá kandidátka může mít až
21 kandidátů – tolik členů má
zastupitelstvo.

Na Plzeňské V současné době je Plzeňská ulice v rekonstrukci, která se ale vzhledem k odvolání původního stavi-
tele vleče. Berounští stále častěji volají po komplexním řešení dopravy veměstě. Foto: František Vlček,MAFRA

BEROUN Minutu před kolapsem,
možná už minutu po kolapsu. Cha-
rakteristika, kterou označila stav
dopravy v Berouně lídryně občan-
ských demokratů Soňa Chalupová,
není bohužel daleko od pravdy. Na-
opak, je natolik věrná reálnému
dění v ulicích města, že se téma sta-
lo jedním z leitmotivů komunál-
ních voleb. Zlepšení dopravní situa-
ce ve městě nechybí v programu
žádného ze sedmi politických sub-
jektů, které se v říjnových volbách
pokusí získat místa na radnici.
Potíže s autymají obyvatelé nejen

při ranních a odpoledních špič-
kách. Plné ulice souvisí s dalším
problémem, kterým je parkování.
„Město se stalo jedním velkým par-
kovištěm. Lidé, kteří odsud dojíždě-
jí za prací, nechávají auta nejen na
parkovištích, ale také v ulicích a po-
kračují do zaměstnání hromadnou
dopravou,“ upozorňuje Josef Pa-
vlis, dvojka kandidátky KSČM. Zlep-
šit situaci by dle komunistů měla
stavba nového parkoviště P+R. „Je
třeba berounskýmobčanůmpomo-
ci, mají totiž problémy zaparkovat
dokonce i u vlastního bydliště,“
říká Josef Pavlis.
Primárně na centrum města se

chtějí zaměřit zástupci uskupení
Lepší Beroun, kteří hodlají zjedno-
dušit systém parkování. „Parkování
v centru bude jednoduché, vyúčto-
vání bude možné platit automatic-
ky platební kartou či aplikací mobil-
ního telefonu pomocí již instalova-
ných hodin,“ nabízejí další vylepše-
ní kandidáti v čele s Jiřím Míkou.

Problémem Berouna je ovšem
hlavně špatná průjezdnost měs-
tem. „Zátěž je pro obyvatele obrov-
ská, když chcete ráno projet Berou-
nem, je to obří problém. Proto
chceme, aby byl dokončen plánova-
ný jižní obchvat. Ověříme, zda je
funkční takzvaná zelená vlna, jež
byla nyní spuštěna. Ve spolupráci
s dopravní fakultou ČVUT chceme
pracovat na lepší průjezdnosti,“
říká lídr ČSSD Ondřej Šimon.

Pomoci má nový most
Nezávislí Berouňáci jdou ještě dál.
„Rozhodli jsme se řešit dopravní
obslužnost města komplexně a
s kvalifikovaným výhledem do bu-
doucna. Jak? Především chceme
zprůjezdnit město a postavit nový
most přes Berounku,“ oznamují vo-
ličům s tím, že navrhnou výstavbu
jižního obchvatu jako nového prů-
tahu městem. Pomoci k vyřešení
kritické situace v dopravě by měl
most přes Berounku situovaný pod
dálnicí a spojující ulice Na Podole a
Hostímská.
„Nejenže rozptýlí dopravu, která

se dosud soustřeďuje výhradně na
stávající most mezi ulicemi Politic-
kých vězňů a Pražská, ale umožní ti-
sícům Berouňáků rychlejší nájezd
na dálnici. Přesunutí těžiště dopra-
vy ze středu města do méně obýva-
né oblasti mezi nádražím a Litav-
kou pak celkově uleví dopravě
v centru města, do něhož značná
část řidičů už nebude muset zajíž-
dět,“ konkretizují v programu své
plány. (cov)

Marek Kočovský
redaktor MF DNES

INZERCE

Komunální
volby2018

Fakta
Beroun

Počet obyvatel: 19 439
Nezaměstnanost: 2,4% (červen
2018)
Katastrální výměra: 31,31 kilomet-
ru čtverečního
Město se nachází na toku řeky
Berounky v nadmořské výšce
235metrů a má sedm částí.
Beroun je důležitým železničním
uzlem kraje, prochází jím třetí
železniční koridor neboli trať
170/171 z Prahy do Plzně
a Chebu.

Účast v komunálních volbách
2014 dosáhla 34,89 %.

Vítězové předchozích voleb:
prezidentské 2018 – Miloš Zeman
31,91 % (v prvním kole), 43,41 %
(ve druhém kole).
Sněmovna 2017 – ANO 26,80 %
krajské volby 2016 – ANO 19,97 %
obecní volby 2014 – Nezávislí Be-
rouňáci 25,80 %
europarlament 2014 – koalice
TOP 09 a STAN 17,14 %

Byty - koupě
Pro dceru koupím byt družstevní nebo byt v
osobním vlastnictví v Praze. Platím v hoto-
vosti. Tel: 702044164.181505

Nemovitosti - koupě
Peníze ihned za nemovitosti pouze v Praze
pro velice solventní zájemce z EU. Nonstop
info tel: 602212121 181521

Nájmy
Pro zaměstnance ambasády a konzulátu hle-
dáme byty k pronájmu v Praze. T:
274810596159868

Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v

Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.181456

Koupím
Koupím knihy i celé knihovny a gramodesky.
Rád poradím. 775699350177083

Zaměstnání - Nabídka
Asistentka a makléř do Realitní kanceláře
na Barrandově s nástupem ihned. VŠ/SŠ
vzdělání. Dohoda o provedení práce. Mob:
775281667180972

Přijmeme recepční do hotelu v Praze 2 se
znal. AJ, nástup ihned, Tel. 284812112181218

Klidně projet městem a
zaparkovat. Nyní utopie

Beroun hledá jednotnou
tvář. Koho na radnici?

heutetoday


