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KRÁTCE
Dražba školy cestovního
ruchu se nevydařila
BEROUN | Soukromá střední škola cestovního ruchu
v Berouně, která je od konce listopadu 2012 v konkursu, své dluhy prodejem
budovy nepokryje. Dražba
v pražském Národním domě
nebyla minulý týden úspěšná. „Budova se nevydražila.
Teď záleží na věřitelích, jakým způsobem budou dále
pokračovat. Je možné, že
dražbu zopakují s nižší vyvolávací cenou,“ řekl Jaroslav
Hradil ze společnosti, která
dražbu organizovala. Přitom
vyvolávací cena (4 830 000
korun) činila přibližně 70%
ceny odhadní.
(jp)

Zlatý citron na Trilobitu
dostal Václav Klaus
BEROUN | Čtyřiadevadesátiletý režisér Jiří Krejčík či
oblíbený moderátor Karel
Šíp byli mezi oceněnými na
předávání cen audiovizuální
tvorby Trilobit Beroun 2012.
Anticenu Zlatý citron dostal
prezident Václav Klaus, který vetoval zákon o podpoře
kinematografie.
(jp)

Masopustní rej bude
v Halounech potřetí

HALOUNY | Nejmladší masopust v Podbrdí se koná
v Halounech u Svinař. Třetí ročník průvodu startuje
v sobotu 2. února ve 14:00
od spodního mostku u potoka. Masky půjdou směrem k hospodě U zrzavého
paviána, kde se od 17 hodin
uskuteční zábava za doprovodu kapely Trombenik. (jp)

Zaječovští zachraňují
historickou budovu
Jedné z dominant obce
Zaječov hrozí demolice.
Proti postoji radnice
bojuje občanské
sdružení Zděná.
JAROSLAV PEŠICE

ZAJEČOV | Obci na jihozápadních hranicích berounského
okresu vévodí kostel Zvěstování Svaté Marie. Osud další historické budovy zvané
Zděná, která v Zaječově stojí
od roku 1749, je nejistý.
Dva roky řeší zaječovské
zastupitelstvo otázku: Co
s ní? „Od června do října
jsme občany průběžně informovali o možné demolici,
nic se nedělo a najednou se
zvedla vlna odporu,“ komentuje starostka obce Marcela
Kořánová petici, kterou v závěru loňského roku podepsalo téměř pět stovek obyvatel
Zaječova a okolních obcí.
V tu dobu vzniklo občanské sdružení Zděná, které zpracovalo záchranářský
projekt, který počítá se zapojením tamních obyvatel.
Budova by se měla stát sportovně-společenským centrem. „Lidé jsou ochotní pro
to něco udělat,“ říká jeden
z organizátorů Aleš Krajdl.
„V Zaječově můžete jít jen
do Lidového domu. Z toho
neodejdete bez toho, abyste nesmrděl od kouře. Chybí
tady kulturní vyžití,“ dodává
další zakladatel občanského
sdružení Vladimír Havlík.
Hlavním jádrem sporu
mezi zastupitelstvem a občanským sdružením jsou peníze. Ty zastupitelé nejdříve

Aleš Krajdl (zleva), Bedřich Huml a Vladimír Havlík jsou iniciátory
petice za záchranu historické budovy a zakladatelé občanského
sdružení Zděná v Zaječově. 
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na listopadové pracovní poradě občanům přislíbili, ale
o měsíc později názor změnili a sdružení nabízejí jen odkoupení budovy za symbolickou korunu bez dotace.
„Chtěli jsme dva miliony,
které jsou v rozpočtu na rok
2013 vyčleněné na demolici
Zděné,“ vysvětluje Krajdl.

Vydíraní zastupitelé?
Milionová dotace je pro
starostku neobhajitelná.
„Projekt není dobře zpracovaný. Je postavený vyloženě na charitě,“ tvrdí. Obec
Zděnou vlastní šest let. Za tu
dobu se podle Kořánové nenašlo pro objekt využití, které by aspoň pokrylo náklady.
„Občanské sdružení jsem
14. ledna požádala, aby nám

pomohlo při zajištění budovy, které nám nařídil stavební úřad Hořovice. Odmítli to,
dokud se nedohodneme. Na
mě to dělá dojem, že je zastupitelstvo vydíráno,“ uvádí starostka.
Teď se bude čekat na vyjádření stavebního úřadu,
který má na odpověď minimálně 30 dní. „Pokud by se
se Zděnou nic nedělalo, pak
by k havarijnímu stavu, který
by vyžadoval demolici, mohlo dojít,“ potvrzuje Romana
Weidlingová ze zmíněného
hořovického úřadu.
Situace je patová. „Zastupitelé jen říkají: my vám nevěříme, ale sami nepřinesli
žádné protiargumenty,“ vadí
Krajdlovi. Kauzu bude týdeník 5+2 dny nadále sledovat.

Projekt Zděná o. s.

Golfisty v Berouně
vystřídali běžkaři
BEROUN | Díky sněhové nadílce a příznivým teplotám
využívají zájemci možnost
vydat se na běžky také do
areálu berounského golfu.
Tam je pro ně přichystaná
dvoukilometrová běžecká
dráha jak pro klasický styl,
tak pro bruslení. Otevřeno
je denně od 8 do 17 hodin,
dokud to sněhové podmínky
dovolí. 
(jp)
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Pohled na jednu ze zaječovských historických dominant – budovu Zděná – je v současnosti tristní.

Pokud by došlo na optimální variantu, měla by
Zděná recepci s Informačním centrem pro turisty,
posilovnu pro pět lidí, klubovnu, kavárnu a cukrárnu s terasou, místnost pro
služby (např. kadeřnictví,
kosmetiku či masérnu), sál
s horolezeckou stěnou, ve
kterém by se cvičila i zumba, jóga a hrály malé sporty jako třeba stolní tenis.

