duben 2013
Vážení spoluobčané,
pokaždé, když se mi do rukou dostane informační list ČSSD, nebo jakýkoliv pamflet psaný stejný stylem, říkám si, že ho snad ani
nemohl psát člověk žijící v naší obci. Ale pan Miroslav Hrdý je náš občan, předseda místní organizace ČSSD a zastupitel. Je dost možné,
že není pisatelem a nevěděl, co všechno se v info zpravodaji uvádí, jaká je to snůška lží, pomluv, manipulujících polopravd a nenávisti.
Možná, že nám už prostě začal předvolební boj!?
Věřím, že mnoho z Vás tomu všemu nevěří, ale je dost možné, že přeci jenom zrnko pochybností zůstalo a proto mi dovolte, abych
společně s ostatními, které pamflet napadá a kteří dnes dostali možnost se k celé záležitosti vyjádřit, uvedla vše na pravou míru.

Vyjádření starostky k informačnímu listu č. 4 MO ČSSD
Informovanost
Jsme na úřadě 3 – já, účetní/administrativa a účetní/hospodářka.
Žádný stavební, investiční, finanční, dotační, nebo jiný odbor plný úředníků. A přesto se obec rychle a stále rozvíjí. Každý rok nějaká nová stavba
nebo rekonstrukce. Mám co dělat, abych všechno stíhala a tak není divu,
že na Zpravodaj už čas nezbývá. Požádala jsem radu, aby to dělal někdo
jiný, ale nějak se nedaří. Proto alespoň pravidelně podávám informace na
schůzkách zastupitelům a na veřejných zasedáních občanům, kde je možné zeptat se nejen mě, ale všech na to, co Vás v obci zajímá, co Vás trápí, co
Vám vadí a nebo naopak, pochválit nás za to, co se povedlo.
Aktuality o tom, jaké akce se připravují nebo již proběhly zveřejňuje
na webu obce pan Libor Havlák. To on pro naše občany v loňském roce
uspořádal v restauraci Na Knížecí velmi zdařilou a úspěšnou výstavu
„Proměny“.
Zastupitele informuji podrobně na našich schůzkách, které jsou téměř
každý měsíc. Přináším na ně různé materiály k projednání a posouzení,
přináším materiály před soutěžemi i následně jejich výsledky. Hledáme
cesty k řešení problémů, někdy získávám i podněty pro svou další práci.
Výsledný rozpočet obce za rok 2012 a předpoklad investic na rok 2013
byl se zastupiteli projednán v lednu, další úprava rozpočtu na rok 2013
proběhla na únorové schůzce před jeho zveřejněním na úředních deskách.
Materiály dostávají zastupitelé především elektronicky a s předstihem,
neboť než jsou projednány na veřejném zasedání, jsou prodiskutovány
na schůzkách. Nic není striktně dáno, o všem se podrobně jedná, musí
být vzájemná dohoda. Dále témata, která budou projednávaná na veřejném zasedání, ještě jednou ve zkratce připomínám všem zastupitelům
elektronicky a pozvánku a rozpočet vždy ještě tiskneme a dostanou jej
do schránek minimálně 7 dní předem. Je pravda, že někteří zastupitelé
na schůzky nechodí a nestojím jim ani za omluvu. Pochopím, že ne vždy
termín schůzky všem vyhovuje, ale neomluvit se je nevychované. Často
nám neomluveně chyběl pan Hrdý, R. Novák nebo Ing. Čmejla a pak na
veřejném zasedání hlasují proti, nebo se zdrží. Zajímavé je, že před veřejností se snaží nechybět a svým negováním se asi zviditelňují.
Úřední deska je jen jedna a ta je přímo u obecního úřadu a dále je
úřední deska na webových stránkách obce, takže do všech povinně zveřejňovaných dokumentů můžete nahlédnout i v teple domova.
Veřejné zakázky
Jsou vždy zadávány podle zákona o veřejných zakázkách a to i ty
malého rozsahu, na které jsou u nás vypracovány směrnice. Zadávací dokumentaci k vypisovaným výběrovým řízením dostávají zastupitelé vždy
elektronicky a mohou se k ní vyjádřit, doplnit ji. Pravda je, že je to někdy
složité a některé to moc nezajímá.
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U malých zakázek, které nepodléhají režimu zákona rozhoduje o výběru dodavatele rada obce. K nim jsou zastupitelům na poradách poskytnuty fyzicky veškeré materiály - nabídky, vyhodnocení. Je to transparentní a výběr dodavatelů nenasvědčuje o podjatosti, když je vždy vybrána
firma s nejnižší cenou.
Zmiňovaná rekonstrukce společenského domu nebyla nikdy rozpočtována s náklady 3.5 mil. Kč. Pro připomínku úryvek ze zpravodaje z
roku 2007, kdy byla rekonstrukce zcela dokončená: „Byla to rekonstrukce
velmi náročná profesně, časově a velmi nákladná finančně. Vlastně zbyly pouze holé zdi bez omítek. Původně se podle statika počítalo pouze s
opravou krovů, ale až po obnažení celého krovu se ukázalo, v jak špatném
je stavu a musel být kompletně vyměněn. Díky panu poslanci Třešňákovi,
který za nás loboval v Poslanecké sněmovně PČR, byla obci na tuto střechu poskytnuta státní dotace ve výši 1,3 mil. Kč. Další dotaci ve výši 2.5
mil Kč nám na povodňovou opravu budovy poskytlo Ministerstvo pro
místní rozvoj. Celkové náklady se však vyšplhaly na 19 mil. a další 2.5
mil. stálo vnitřní vybavení celé budovy, které podle projektu ing. arch.
Jiřího Hánla vytvořila a nainstalovala firma Truhlářství Jiří Král z Řeže u
Prahy.“
My, kteří máme máme paměť víme, jaká to byla dříve ruina, víme i
jak rozsáhlý dům je. Tvrzení MO ČSSD je naprosto nesmyslné a to pan
Hrdý, který pracuje ve stavebnictví určitě ví. Pro srovnání - rekonstrukce
podstatně menšího objektu v Cítově stála 17,4 mil. Kč.
Příklady dalších velkých staveb z posledního období
Dostavba technické infrastruktury
Nová ulice Ladova – v roce 2011 vypsáno radou výběrové řízení poptávkou 5 firem. Komise pro otevírání obálek a hodnotící ve složení: ing. arch.
Jiří Hánl, Zdeněk Kvída, Marek Sedlák, Iveta Šmejkalová, Miroslav Hrdý
vyloučila 2 uchazeče s nejnižší cenou pro drobné nedostatky, které neměly
vliv na hodnocené kriterium – cenu. Zadavatel (rada) je zařadil zpět do výběru a byla vybrána firma Vodohospodářské stavby Teplice, která nabídla
cenu 5.119.731,- Kč. Skutečně vyplaceno za celou stavbu 4.857.139,- Kč.
Přístavba Základní školy
Vypsáno velké výběrové řízení firmou KTP Ing. Hubáčka. Přihlásilo se
celkem 17 firem, ale pouze 6 podalo nabídku. Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení Ing. Jaroslav Hubáček, Ing. arch. Jiří
Hánl, Ing. Karel Bambas a Ing. Miloslav Tůma (autoři projektu), Zdeněk
Kvída, Marek Sedlák, Jiří Svačina (starosta H.Počapel). Dvě firmy komise
vyloučila pro nedodržení podmínek zadání. Ze zbývajících byla vybrána
firma REKOMONT a.s. Praha s nabídkovou cenou 51.359.107,- Kč (druhá
o 5 mil. více). Celkem skutečně vyplaceno za celou stavbu 51.606.236,- Kč
(změna projektu propojovací chodby, změna v dlažbách a obkladech, zábradlí v tělocvičně).
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Rekostrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek
Vypsáno velké výběrové řízení firmou ing. Hozíka. Do soutěže přihlášeno
17 firem a 17 podalo nabídku. Komise pro otevírání obálek i hodnotící
byla ve složení Ing. Karel Hozík, ing. arch. Jiří Hánl, Zdeněk Kvída, Marek
Sedlák a Miroslav Hrdý. Nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma Chládek
a Tintěra a.s. a to 8.306.981,- Kč (o 1 mil. levnější než v pořadí druhá firma), protože práce dosud probíhají, bude konečná cena sdělena v příštím
zpravodaji. Prozatím byly technickým dozorem uznány vícepráce v hodnotě 141.144,- Kč (přeložka kabelů v celé délce trasy), zabezpečení studny,
úprava vchodu do OÚ).
Skládka
Ke skládce se už vyjadřovat nehodlám, vše co jsem věděla, jsem již po
pravdě uvedla. Stavební povolení kdysi vydal MěÚ Mělník, kontrolní orgány a inspekce, které na různá udání prováděly kontroly Vejciny, rovněž
nezjistily žádný negativní vliv ani na lidi, ani na přírodu, ani na podzemní
vody (pan Hrdý i paní Vašíčková tyto výsledky mají). Demorecykla se
rozdělila v roce 2007 a neustále se vracet k této záležitosti mi už přijde
trapné.

Rada obce
Scházíme se většinou 1x za 14 dní, někdy i častěji, když se musí něco
rychle projednat nebo vyřešit. Jsou to běžné záležitosti potřebné pro chod
obce. Zásadní rozhodnutí dělá jen zastupitelstvo. Někteří se zúčastňují
kontrolních dnů na stavbách, když se hledají východiska z problémů, které život na stavbě vždy přináší. Žádný projekt nemůže postihnout vše, co
Vás pak v průběhu stavby potká. Na stavbě cyklostezky těch zásadních
překážek bylo víc: zcela zásadní bylo nestabilní podloží a na našem úseku
i překotný výkup pozemků, protože plánovaná trasa ve skutečnosti někde
vedla vodou a nikoliv po souši, dále změna mostků v Hoříně, úpravy břehů mezi H. Počaply a Hněvicemi atd. A čas nikdy nečeká, termín je daný
dotací a musí se dodržet. Postavit 20 km stezky za rok v neprostupném
terénu není opravdu jednoduché.
Na Přístavbě ZŠ bylo velkých překážek hned několik. Změna výpočtů
statiky střechy, změna topného média a firma, kterou bylo nutné hlídat na
každém kroku. V ul. Klášterní a Dolní Hájek to pak byly kabely NN a O2
v místech, kde nebyly vyznačeny, takže se musel nově navrhnout způsob
dešťového odkanalizování, přeložky kabelů atd. Řeší se to za pochodu a
seknout se vším máte chuť poměrně dost často.
Konkurz na ředitele ZŠ
V loňském roce vyšla dlouho očekávaná novela školského zákona,
která umožnila vypsat výběrové řízení na ředitele škol a školských zařízení. Do té doby byli neodvolatelní a v podstatě mohli cokoliv.
Rada obce rozhodla o vypsání konkurzního řízení na místo ředitele
základní školy. Vypsat konkurzní řízení na ředitelku školní jídelny nebo
mateřské školy nebyl důvod, pracují dobře a pro obec neváhají udělat i
něco navíc.
O rozhodnutí rady jsme informovali zastupitele, převážná většina
(pouze dva proti) tento krok uvítala a s názorem rady se ztotožnila.
V konkurzním řízení bylo po celou dobu postupováno přesně podle
platné vyhlášky. Na začátku bylo zveřejnění jeho vyhlášení v tisku (Týdeník mělnicko, Deníky Bohemia, portál učitelských novin a úřední desky).
Složení konkurzní komise je dáno rovněž vyhláškou, je 7 členná a
musí zde být: inspektor České školní inspekce, zástupce Krajského úřadu
SK, odborník ze školství (většinou ředitel z obdobné školy), pedagogický
pracovník z místní ZŠ, člen školské rady a zástupci zřizovatele. Do konkurzu se přihlásilo 5 uchazečů. Při otevírání obálek dne 21. 5. 2012 se hodnotilo vzdělání, praxe, koncepce dalšího rozvoje školy a další povinné přílohy dle zadání. Dne 15. 6. 2012 byly pohovory se čtyřmi kandidáty, jeden
se pro nemoc omluvil a poté bylo celkové vyhodnocení všech uchazečů,
kdy Mgr. Basařová od 5 přítomných hodnotitelů (2 omluveni) získala 4x
umístění na 1 místě a 1x byla druhá. Jsem vázána mlčenlivostí, takže víc
sdělit nemohu. Z uchazečů opravdu zvítězila ta nejlepší a jestli to někdo
nemůže psychicky zvládnout, měl by se sebrat a ze školy odejít. Vím, odkud vítr fouká a kdo má radost z pomluv.
Informace zastupitelům ČSSD

Co vadí ČSSD na panu Kvídovi? Tak s tím si opravdu lámu hlavu.
Proč si tato organizace vybrala jako terč mnohaletých útoků právě
jeho? Mám jediné vysvětlení, a to je zapšklost a nenávist. Já nevím kde
se vzala a proč jim ten člověk „leží tak hluboko v žaludku“. Pracuje pro
obec dlouhá léta s plným nasazením nejen jako místostarosta, ale i jako
dobrovolný hasič, je naprosto spolehlivý. V mé práci mi velmi pomáhá
jak radami a zkušenostmi z podnikání včetně silničního stavebnictví, tak
především tím, že se na něho mohu kdykoliv s čímkoliv obrátit a on, i
když se mu to ne vždy hodí, vždy pomůže. Po celou dobu výstavby cyklostezky byl zcela zdarma v poradenském týmu, účastnil se každý týden
kontrolních dnů, to samé pak bylo při výstavbě Přístavby základní školy,
dostavby inženýrských sítí v ul. Ladova a v loňském roce na stavbě Rekonstrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek. O kom z řad ČSSD se dá toto říci?
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Za poněkud zavádějící beru upozornění ČSSD, že nemůže plnit svůj
volební program (našla jsem si ho a četla dnes znovu - nic konkrétního v
něm není). Její zástupci údajně nemají dostatečné informace, no to chápu
vezmu-li v úvahu, že z 6 zvolených zastupitelů za tuto stranu je jejím členem pouze p. Miroslav Hrdý a Roman Novák a ti se aktivů zastupitelů
zúčastňují jen zřídka.
Je to opravdu hloupá výmluva, v zastupitelstvu nikdy nepřednesli
žádný podnět k rozvoji obce, dá se říci, že kromě jejich požadavku na zápisy z rady nepodali podnět žádný!
Nemám ve zvyku dělit zastupitele na strany. Já sama nejsem v žádné
straně a jsem tomu ráda.
Měli bychom být - a my ostatní, co se na strany nedělíme jsme tým,
který pracuje pro obec a její občany. To je cíl a naše poslání, vždyť proto
jste nám dali svou důvěru.
Hezké a spokojené dny v naší společné obci Vám všem přeje starostka
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Vyjádření místostarosty
Vážení spoluobčané.
události posledních dní, měsíců a let, mě nutí k tomu, abych se veřejně vyjádřil k neoprávněným útokům na moji osobu a na společnost
KVD Plus, s.r.o. Pan Emil Vašíček a pan Miroslav Hrdý o mně uvádí, nejprve v dopise adresovaným starostce obce a později zřejmě anonymně v informačním listu č. 4 ČSSD zjevné lži a nepravdy, které se velmi dotýkají mé osobní cti a především poškozují moji pověst mezi Vámi, občany obce Dolní
Beřkovice.
Výše uvedenými pány jsem obviňován z páchání trestné činnosti, kdy jsem se dle jejich slov měl dopustit trestného činu krádeže neoprávněným
odběrem elektřiny pro svojí společnost KVD Plus, s.r.o. (v informačním listu pak již bylo uvedeno jako místo nepovoleného odběru mé trvalé bydliště)
Osočena byla i paní starostka, že zamlčuje a chrání mojí trestnou činnost. Nepáchám žádnou trestnou činnost a ona nemá co zamlčovat.
Kategoricky popírám, že bych se dopustil jakékoli trestné činnosti. Žijeme ve svobodném a demokratickém státě, a proto je třeba, aby byla ctěna
presumpce neviny. Zásahové komando, které u mne bylo na popud anonymního udání (dodnes nevím, kdo za tím stojí) konalo jen svou práci.
Proti zcela neopodstatněnému a nezákonnému postupu Policie, jež mě měl za cíl též zdiskreditovat, jsem podal ústavní stížnost, protože se domnívám, že jejich postupem byla porušena má základní lidská práva a svobody. Jsem pevně přesvědčen, že u Ústavního soudu ČR, který se v současné době
věcí odpovědně zabývá, uspěji a očistím tak své jméno od ničím nepodložených a neoprávněných obvinění. Výsledkem domovní prohlídky, byl závěr
v protokolu policie ,,Nebyla nalezena hledaná věc“. Tento dokument vlastním a mohu jej kdykoliv předložit.
K vyměření nebo zaplacení 2,5 mil korun, jak uvádějí pomluvy, nedošlo a nikdy nedojde.
Na závěr musím podotknout, že sice již od roku 1998 kandiduji na kandidátce pod hlavičkou ODS, ale n e j s e m jejím členem, kandiduji za ní od
doby, kdy nebyla jiná volba, protože v obci byla jen kandidátka ODS a KSČM. Nejsem politik, nikdy jsem nebyl a nebudu.
Chtěl jsem, chci a na tom si trvám, jen v obci pomoct, protože jsem se tu narodil, žiji a chci žít.
v Dolních Beřkovicich dne 26. 3. 2012 - Kvída Zdeněk

Vyjádření ředitelky školy
Reaguji tímto na Informační list č. 4 MO ČSSD Dolní Beřkovice.
Od 1. 8. 2012 pracuji jako ředitelka Základní školy Dolní Beřkovice, okres Mělník. V roce 1986 jsem ukončila magisterské studium na Pedagogické
fakultě České Budějovice obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Od té doby jsem absolvovala spoustu školení a kurzů, 12. 6. 2012 jsem ukončila studium školského managementu. Mám za sebou 27 let pedagogické praxe na 1. i 2. stupni ZŠ, převážně ve velkých městských školách (Příbram, Praha 10, Mělník).
ZŠ J. Matiegky Mělník byla pilotní školou, kde se tvořil a ověřoval nový vzdělávací program, na tomto jsem se aktivně podílela i já. V ZŠ Dolní Beřkovice
působím od roku 2006, od 1. 2. 2009 – 31. 7. 2012 jako vedoucí učitelka 1. stupně ZŠ.
19. 3. 2012 byl zřizovatelem ZŠ vypsán konkurz na ředitele ZŠ. Využil tím novely zákona o pedagogických pracovnících 472/2011 čl. II, bod 5 a zákona 561/2004 § 166 odst. 6 (mimochodem konkurzy byly vypsány v celé republice na 30% škol, ve Středočeském kraji na 364 školách, např. v Mělníku
byly vypsány na všechny ředitele ZŠ). Důvodem vypsání konkurzu na ředitele v Dolních Beřkovicích byla zřejmě dlouhodobá nespokojenost s vedením
školy, která byla slyšet ze všech stran a skutečnost, že bývalý ředitel Mgr. Vladimír Juroška nesplňoval po více jak 10 letech ve funkci podmínku vzdělání
pro ředitele školy podle § 5 bod 2 zákona 563/2004.
Do konkurzu na ŘŠ bylo přihlášeno 5 uchazečů. Moje vítězství bylo zřejmě dáno dlouholetou praxí, vzděláním, čerstvě nabytými zkušenostmi při
studiu managementu, důvěrnou znalostí prostředí školy a v neposlední řadě zájmem a snahou škole pomoci.
Nepopírám, že začátky ve funkci nebyly lehké. Problémy byly především s předáním školy a následně s komunikací s učiteli 2. stupně. Na 1. stupni
ZŠ byly učitelky a vychovatelky zvyklé na můj styl práce a velice rychle a bezchybně přijaly nový způsob vedení. Problém na 2. stupni nespočívá dle
mého názoru v učitelích samotných, ale v práci bývalého vedení. Přílišná demokratičnost vedla až k anarchii, platilo zde pravidlo „ Já po vás nic nechci
a vy po mě také nic nechtějte.“ Pro většinu učitelů 2. stupně je naše škola první, ve které pracují, většina z nich není původní profesí učiteli. Neměli tedy
možnost srovnání, neměl je kdo takzvaně popotáhnout, mysleli a tvrdili o sobě, že jsou nejlepší. Na 2. stupni se prostě zastavil čas a žilo se zde jako v
akváriu. To, co kdosi nazývá šikanou, je pro učitele v celé republice naprostou samozřejmostí a povinností – včasný příchod do zaměstnání, nepoužívání
soukromého mobilu při vyučovací hodině, známkování, vedení podkladů pro klasifikaci……
K mému potěšení v současné době řada učitelů pochopila, že koncepci a kulturu školy určuje ředitel, který za celý chod školy nese také plnou zodpovědnost a spolupráce s většinou učitelů se výrazně zlepšila.
Přestože moje trvalé bydliště je Mělník, k obci Dolní Beřkovice a k jejím obyvatelům jsem si já i moje rodina za dobu své působnosti vytvořila velmi
kladný vztah. Nikdy jsem nebyla organizována v žádné politické straně a nechci být s jakoukoliv politickou stranou a děním spojována. Pro mě, jako
pro ředitelku školy, je partner každý, kdo chce se mnou a hlavně s naší školou spolupracovat.
Troufám si říci, že za dobu ve své funkci se nikdo, kdo se mnou chtěl jednat, nesetkal s nezájmem, neochotou, nevědomostí nebo téměř stálou nepřítomností, jak tomu bývalo dříve.
Nechápu toho, kdo nezná prostředí školy a moji osobu vůbec, čerpá pouze od zhrzených a ukřivděných lidí a zveřejňuje lži a dezinformace ve snaze
poškodit mě a naši školu.
Závěrem chci říci, že mě moje práce velice baví a naplňuje, věnuji jí nejen pracovní, ale i volný čas a největší odměnou pro mě budou šťastné děti,
spokojení rodiče, kvalitní a kvalifikovaný pedagogický sbor a konkurenceschopná škola tak, jak uvádím ve své koncepci viz. webové stránky školy.

rostka

Dolní Beřkovice 29. 3. 2013 - Mgr. Jana Basařová - ředitelka školy
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Vyjádření ředitelky Mateřské školy
Proč se zatahuje naše mateřská školka do špinavé politické hry? Odpověď autorovi pamfletu č. 4 MO ČSSD
Tento pamflet mne nepravdivě v bodu č. 8 napadá a já se s tím nemohu smířit. Autor zveřejňuje můj věk a nepravdivé informace ohledně mého
vzdělání po celé obci, aniž by si ověřil skutečnost. Někdo pochopí, že to není pravda, ale hodně lidem to prostě nevysvětlíte.
Po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů jsem zjistila, že toto napadení je žalovatelné s velkým odškodněním a v krajním případě je tam
i nejméně rok vězení. Nikde není psáno, že člověk, který dosáhl důchodového věku nesmí pracovat, a nikdo nemá právo zveřejňovat můj věk, pokud
k tomu nedám souhlas. Dávám ze sebe dětem i školce všechno, takže dokud budu cítit, že na to mám a obec se mnou bude spokojená, tak tady prostě
budu. Obsah je diskriminační a ještě více prohlubující v dnešní době nenávist vůči starším lidem. Myslím si, že ČSSD, když tak moc chce bránit obyčejné
lidi by toto rozhodně neměla dělat. Já jsem apolitická, do MŠ rozhodně politika nepatří. Mně jde o ty mrňousky a nic víc a s Obcí mám spolupráci na
dobré úrovni, tak proč bych na někoho měla házet špínu a vymýšlet si, když k tomu nemám důvod. Vím, co Obec pro MŠ dělá a nejen pro MŠ, ale i pro
všechny občany.
Kvalifikaci pro výkon funkce ředitelky školy samozřejmě mám, jinak by ani nebylo možné tuto funkci vykonávat. Jsem zaměstnancem Středočeského kraje, nikoliv obce. Ve funkci ředitelky mateřské školy jsem od roku 1982 a od roku 1991 na základě konkurzního řízení vypsaného Školským úřadem
v Mělníku jsem ředitelkou MŠ Dolní Beřkovice
Všechna nařčení, jak jsem již uvedla, jsou na trestní oznámení, avšak po velmi pečlivém zvážení nechci rozpoutávat vyostřenou situaci v obci, ani
zatahovat mateřskou školu do tohoto problému a politických záležitostí. Mateřská škola je mi vším a udělám pro ni třeba i nemožné. Ale stejně je mi
blízko i celá obec, jste můj život. A ačkoliv zde nemám trvalé bydliště, mám zde svůj domov.
Uvítala bych alespoň veřejnou omluvu za zveřejnění nepravdivých informací.
					

J. Provazníková, ředitelka MŠ

Činnost Základní školy Dolní Beřkovice ve školním roce 2012/2013
Ze školního roku 2012/2013 uplynuly již téměř tři čtvrtiny. Dovolte
mi proto, abych se s Vámi podělila o dění v naší škole.
Již o letních prázdninách jsme ve škole nezaháleli. Dlouhodobý problém s kapacitou Školní družiny stále narůstal a tak vznikl nápad s minimálními stavebními úpravami rozšířit ŠD o jedno oddělení v bývalém
gymnastickém sále 1. stupně ZŠ. Od 1.10.2012 má Školní družina kapacitu
45 dětí a za vydatného přispění zřizovatele a pomoci vedoucí vychovatelky si děti z 1. a 2. třídy užívají krásně vybavenou a moderní družinu.
Hned na začátku školního roku došlo také k vytvoření nových webových stránek školy, které mají zajistit plný komfort všem, kteří se zajímají
o dění ve škole. Proběhla i soutěž o nové logo školy, které si vybrali žáci,
učitelé i přátelé školy v klasickém i elektronickém hlasování.
Od 1. 10. 2012 zahájila svoji činnost i řada kroužků. Kromě tradičních – Kopaná, Hasičský sport, Kytara, Keramika a Drátkování zahájili
svoji činnost i kroužky Čtenářský, Dovedné ruce, Flétna a Angličtina pro
nejmenší. Poskytujeme i ADN nácvik a Logopedický kurz pod vedením
zkušené logopedky.
1. 11. 2012 se celá škola těšila na oblíbené Beřkovské strašení, které
ZŠ organizuje ve spolupráci s OÚ a SDH, a které za léta svého konání
přerostlo hranice obce.
Po dlouhé době se nám v předvánočním čase podařilo uskutečnit Vánoční akademii. Žáci všech ročníků společně se svými třídními učiteli nacvičili vystoupení, která předvedli na sále restaurace Na Knížecí a sklidili
velký úspěch a pochvalu od svých nejbližších.
K předvánočnímu i předvelikonočnímu času patřil i sport a na přání
žáků byl uspořádán Vánoční turnaj se ZŠ J. Seiferta Mělník a Velikonoční turnaj se ZŠ Pšovka Mělník. Soutěžilo se ve floorbale a sálové kopané,
příležitost dostala i děvčata. Obě tyto akce byly uvedeny vynikajícími výkony našich roztleskávaček.
V lednu byla pro žáky 1.-5. ročníku pořádána Zimní škola v přírodě v
Příchovicích a pro žáky 7.-9. ročníku Lyžařský výcvikový kurz v Loučné
pod Klínovcem. Stále vzrůstající počet přihlášených dětí svědčí o kvalitě
obou akcí.
Na 1. stupni ZŠ se žáci zúčastňují plaveckého výcviku, výcviku na
dopravním hřišti v Mělníku, dopravní výchovy s Policií ČR, navštívili
Divadlo kouzel P. Kožíška. V 1. třídě byl zahájen velmi oblíbený projekt
Tvoření s rodiči, úzká spolupráce probíhá i s Muzeem lidových tradic v
Bechlíně, kde si děti zkouší tvorbu tradičních lidových výrobků. Spolupráce probíhá i se sdružením Oáza, kdy děti vystupují na Vánočním jarmarku a na Vítání jara. Nově v letošním školním roce proběhl Masopustní
průvod, který sklidil velký ohlas.
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2. stupeň ZŠ je zaměřen hlavně na poznávací akce. Žáci se svými učiteli navštívili např. Zahradu Čech Litoměřice, Milešovku, výstavu Evropa
Jagellonica, skanzen Zubrnice, Doksy, IQ park Liberec, Akademii věd,
Náprstkovo muzeum, Čokoládovny Praha, Betlémskou kapli, Planetárium Praha, Vánoční trhy v Drážďanech. Žákům z 8. a 9. ročníků je věnována velká podpora při výběru vhodného povolání, probíhají návštěvy
náborářů, žáci jezdí na exkurze do různých středních škol a učilišť v okolí.
Nemalá pozornost je věnována i kriminalitě mládeže a prevenci sociálně
patologických jevů. V této oblasti úzce spolupracujeme s Policií ČR a Odborem sociální péče pro děti a mládež.
Velmi úzká je i spolupráce žáků 1. a 2. stupně. Žáci 2. stupně často
přicházejí s nápady uspořádat různé akce a projekty pro své mladší spolužáky. V tomto duchu se konala i ukázková hodina chemie a fyziky pro
děti z MŠ.
Ve škole průběžně ověřujeme znalosti našich žáků. Na 1. stupni proběhla celostátní soutěž Cvrček a Klokan, 6. ročník byl testován formou
Scio testů, na květen připravujeme celostátní testování žáků 5. a 9. ročníků.
Škola je od roku 2011 zapojena do projektu EU – Peníze školám. Prostředky z projektu umožňují nákup nových pomůcek, IT techniky, softwaru. V rámci projektu v letošním školním roce učitelé začali aktivně pracovat na tvorbě výukových materiálů – šablon. Tyto výukové materiály jsou
ověřovány v praxi, čímž se výuka stává pro žáky mnohem zajímavější a
přínosnější, dle trendů moderní doby.
V naší škole myslíme i na rodiče a bývalé spolupracovníky. V únoru
proběhl již 6. ples školy, na kterém panovala výborná atmosféra. Dvakrát
ročně pořádáme posezení s důchodci, kdy se scházíme při dobré večeři,
abychom si popovídali a hlavně zavzpomínali.
Do konce školního roku připravujeme ještě mnoho akcí, které nechci
předem prozrazovat. Myslím, že je pro děti nachystáno vše, co patří k moderní škole. O obnovení dobrého jména školy svědčí i to, že během tohoto
školního roku bylo do naší školy přijato 8 nových žáků z okolních obcí,
které mají své ZŠ.
Závěrem chci poděkovat především zřizovateli, organizacím a občanům, kteří škole pomáhají a podporují její činnost. Děkuji také všem rodičům, kteří si pro své děti vybrali právě naši školu.
V Dolních Beřkovicích 7. 4. 2013 Mgr. Jana Basařová
ředitelka školy
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Ještě k návrhu rozpočtu na rok 2013
Příjmy
Na základě nového rozpočtového určení daní (RUD) jsme se z dostupných zdrojů snažili zpřesnit sdílené daňové příjmy, pokud se podaří
státu vybrat DPH v předpokládané výši, pak by obec mohla získat až 13
mil. Kč. Do příjmů byl zatím dán předpoklad plného obdržení dotatce
z Regionálnního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) na ul.
Klášterní a Dolní Hájek a dotaci na zakoupení úklidového stroje ve výši
2.228.700,- Kč z Operačního programu životního prostředí (Státní fond životního prostředí tzv. SFŽP).
Snížení příjmů z úroků oproti loňskému roku je způsobeno tím, že
nám v červenci končí smlouva s Českomoravskou stavební spořitelnou na
3x 10 mil. a dále není určeno „kam s nimi“. Na pracovním zasedání nebylo
navrhnuto, kam by se mělo převést cca dalších 20 mil., které nebudeme
minimálně rok potřebovat a zbytečně jsou uložené na běžném účtu, ze kterého plynou jen velmi malé úroky. Uložením těchto prostředků se budou
zastupitelé zabývat na dalším aktivu začátkem dubna.
Výdaje
Kromě běžně známých a pravidelně se opakujících výdajů zastupitelé
schválili investice do oprav místních komunikací. V letošním roce bude rekonstruována ulice Smetanova, část ulice Nerudova (pravá strana u nové
výstavby směrem k trati) a ve Vliněvsi ulice k bývalé škole. Dále bude dokončena rekonstrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek, která se pro nepřízeň
počasí nestihla dokončit dle plánovaného termínu do 15. 12. 2012. Termín
pro dokončení je 30. 4. 2013 (pokud nebude v noci mrznout, jinak není
vhodné pokládat asfalt). Počítáme s dokončením rekonstrukce náměstí a
to část chodníku v ul. Nádražní a celý výjezd z náměstí do ul. Dolní Hájek.
Bude zde trvale jednosměrný provoz – výjezd z náměstí. Tím bude zcela
dokončeno sjednocení starého středu obce a to včetně dokončení úpravy veřejného osvětlení. Dokončena bude i kabelizace posledního úseku
na Nám. Míru (sever nám.). Do rozpočtu byla zařazena i akce – dešťové
odvodnění Podvlčí, na kterou se dokončuje projekt. Pokračovat budou i
práce na opravě hřbitovní zdi a to svépomocí. Bude uskutečněn nákup
úklidového stroje, na který dostaneme dotaci (spoluúčast obce je 10%). V
havarijním stavu je střecha nad dílnami ZŠ, bude zajištěno ve spolupráci
s ředitelkou ZŠ. Zastupitelé zvažují možnost příspěvku církvi na opravu
oplocení u kostela ve Vliněvsi. Je zadán projekt na rekonstrukci ulice Nádražní (od ul. Sv. Čecha až k nádraží), která by měla být stavebně zahájena
i dokončena v r. 2014. Dosud není rozhodnuto o budoucím využití fary ve
Vliněvsi, kterou obec zakoupila v loňském roce.
Celý rozpočet si můžete prohlédnout tak, jak byl zveřejněn na úřední
desce 25. 2. 2013 na www.dolniberkovice.cz (obecní úřad-úřední deska-archiv), upraven a schválen byl na veřejném zasedání zastupitelů dne 20. 3.
2013 v příjmech o 2.359.800,- Kč (v březnu potvrzena dotace na úklidový
stroj) a dotace na volbu prezidenta 48.000,- Kč; ve výdajích o náklady na
volbu prezidenta 37.143,-- Kč
Rozpočtované příjmy na rok 2013 činí tedy 28.065.800,- Kč
Rozpočtované výdaje na rok 2013 činí tedy 30.243.643,- Kč

Školní jídelna
Ve školní jídelně je dobrý kolektiv a určitě je to znát i na kvalitě obědů.
Ředitelkou je zde paní Dana Mikšová, hlavní kuchařkou Irenka Ferencová a pomocnými kuchařkami paní Anička Klírová, Bohunka Čermáková,
Jaruška Šimonová. Výdej obědů na I. stupni dobře zvládá paní Miluška
Hajná. Denně se uvaří kolem 275 obědů: pro MŠ 47 dětských a 5 dospělých, pro I. stupeň je to 50, pro II. stupeň 98, 15 učitelům, 50 důchodcům
a 10 cizím strávníkům. K odběru obědů se mohou u paní ředitelky na tel.
315 692 080 přihlásit i další strávníci, čím více, tím lépe. Cena je 58,- Kč
za hlavní jídlo s polévkou, důchodcům přispívá obec částkou 8,- Kč na 1
oběd. Na vyžádání obec obědy důchodcům zdarma i rozváží.
Výborné koláčky a štrůdly, na kterých si pravidelně zdarma při různých akcích obce pochutnáváte, jsou právě vyráběny těmito pracovnicemi, mnohdy i na úkor jejich osobního volna. Dámy děkujeme!!!
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Jak je to s dotacemi
Žádali jsme ROP SČ v roce 2011 o dotaci na opravu domu ve Vliněvsi čp. 42 (za autobusovou zastávkou směrem k Mělníku). Nechali jsme
zpracovat stavební projekt, aby se z této budovy stalo jednak muzeum nálezů z archeologického výzkumu, který probíhal před těžbou ve Vliněvsi
a Posadovicích (Národní muzeum likvidovalo expozici a chtělo nám ji celou poskytnout), dále zde měla být zasedací a volební místnost, spolková
místnost a byt správce. Nebyli jsme vybráni a nevím, kdo nakonec peníze
určené na rozvoj obcí získal a na jaký to bylo projekt.
Pokud to bude v budoucnu možné, přihlásíme se znovu.
A nedopadla ani žádost o dotaci podaná na podzim 2011 na Středočeský kraj na rekonstrukci školní vyvařovny. Projekt to byl dobrý, všichni
tvrdili, že musíme projít, ale nestalo se tak. Krajští úředníci, kterým byl
doložen stavební projekt, rozpočet akce překontrolovaný úředníky ROPu
a všechny podklady a dokumenty nakonec projekt nevybrali.. Vybrány
byly jiné, když jsem se dívala na co, jsem ráda, že už je Dr. Rath někde
jinde. Škoda, že tam s ním nejsou i další úředníci, kteří o rozdělení dotací
rozhodovali. Uvítala jsem, že nové zastupitelstvo zatím dotace nevypsalo.
V roce 2012 tak nebyla podána žádná žádost o dotace, nebylo kam,
dotační tituly které instituce vypisovaly, se na nás nevztahovaly.
Naše dlouhá vyjednávání s ČEZem o výši % podílu na odkališti v letech 2007-2008 se vyplatila. Máme oproti mnoha jiným obcím tu výhodu,
že jsme si z peněz poskytnutých nám za ukládání strusky na odkaliště
našetřili a máme kam sáhnout, když chceme obec zvelebovat. Bohužel zákony jsou na straně gigantů a suchou cestou ukládaný popílek a struska
již nejsou odpady, ale vedlejší energetické produkty a z nich už žádné
poplatky neplynou.
K dotacím ještě poznamenám, že je to velmi složitý proces a to jak podání vlastní žádosti, tak v průběhu každé stavby její administrace. Každá
průběžná žádost o platbu je podrobena velmi přísné kontrole a úředníci
ROP SČ si nedovolí propustit nic, co není v souladu s původní žádostí.
Tím, že i na ně přicházejí nezávislé audity i evropské kontroly, jsou opravdu velmi přísní.
Nepřála bych nikomu, aby musel podstupovat tato jednání s nimi, je
to opravdu psychicky velmi náročné. Náročné je to i po ukončení stavby,
protože audity a kontroly přicházejí i k nám a znovu a znovu kontrolují
vše. Poslední nezávislý audit zde byl v březnu a kontrolovali doklady a
fyzicky i stavbu cyklostezky. Dokumentů je půl skříně a musíme je archivovat 15 let!
Dalším březnovým auditem hospodaření byl každoroční audit pracovnicemi kontrolního oddělení Středočeského kraje.
Dobré výsledky náročných auditů dávají odpověď na otázky o hospodaření naší obce. A to je nezpochybnitelná vizitka naší práce.
				

Spalování odpadů v EMĚ?
Ještě k dotazům na spalování odpadů v Elektrárně Mělník. Zatím
se zpracovává koncepce nakládání s odpady celého Středočeského kraje.
Jednou z možných úvah je spalování odpadů v místní elektrárně, protože
EU ukládá všem zemím snížit skládkování odpadů a požaduje jejich ekologickou likvidaci. K tomu však zatím nejsou v kraji určeny a vybudovány překladiště, není uzpůsobena doprava, ani není známo to, zda vyroste
spalovna někde na zelené louce, nebo se bude měnit technologie „naší“
elektrárny. Nemohu podávat informace, které nemám.
Smolová, starostka

Výzva občanům
Na webových stránkách obce můžete zaregistrovat svůj e-mail.
Budete vždy vědět informace mezi prvními.
Příspěvky, o kterých jste přesvědčeni, že stojí za publikování na webových stránkách obce, či v tiku zasílejte na e-mail zpravodaj@havlak.net.
Budou-li kvalitou a obsahem publikovatelné, rádi je zveřejníme. Redakční rada: Danuše Smolová, Libor Havlák
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Co je ve školce nového…
Dříve, než Vám popřejeme jarní krásu po celý rok, dovolte mi malé
ohlédnutí na začátek nového roku, který byl pro nás ve znamení zápasu s
nemocí, chřipkovou epidemií a velké nepřítomnosti dětí v mateřské škole.
Ale něco jsme společně i s vámi zvládli. Děkujeme touto cestou všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naší mateřské škole. Ať je to finanční
nebo věcný dar, za odpadový materiál, který používáme třeba na kreslení,
ale i starý papír do sběru, sponzorům a dárcům díky za krásné dary, které
věnovali pro náš bál. Rodičům za to, že nám svěří své děti a důvěřují nám.
Velké poděkování patří také zastupitelům Obce Dolní Beřkovice.
Máme za sebou karneval, divadélko, které každý měsíc dojíždí za
námi a našimi kamarády z první a druhé třídy ZŠ. Toto divadélko nám
hradí Obec Dolní Beřkovice, takže my se jen koukáme a radujeme. No a
ještě nesmím zapomenout na náš Předškolácký ples, to je pro nás velká
sláva, jako třeba pro vás dospěláky na hasičském plese. Krásné šaty, hudba a taneček a ještě brambůrky, křupky a rychlé špunty. To prostě milujeme. Teď už se těšíme na čarodějnice a hlavně do Hluboké nad Vltavou
kam jedeme v květnu do školy v přírodě. Po návratu nás ještě čeká pro
nové děti zápis do naší mateřské školy. V červnu nebude chybět oslava
dne dětí, naše malé maturity a samozřejmě loučení se školkou, které je pro
paní ředitelku vždycky nejsmutnější. Ale už je to tak, rosteme, a někteří z
nás už budou školáci a tak je krásné a veselé loučení.
No a ještě bude i nějaký školní výlet, který zatím neprozradím.
Přejeme Vám hezké jarní dny a sluníčko po celý rok nejen na obloze.
Zápis do mateřské školy je 21. 5. 2013 od 9:30 do 14:00 hodin.
Pro přijímání dětí jsou stanovena kritéria. Při zápisu předložíte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jarmila Provazníková - ředitelka

Sbor dobrovolných hasičů
Rok 2012 byl pro SDH Dolní Beřkovice rokem klidným, pokud mluvíme o výjezdech k požárům, nebo k jiným událostem. JPO III vyjížděla
celkem čtyřikrát a to dvakrát k požáru a dvakrát k spadlým stromům v
obci. Požár rodinného domku v Cítově byl zlikvidován profesionální jednotkou hasičů z Mělníka a ostatní sbory měly dobré procvičení výjezdu.
Druhý nahlášený požár byl hořící odpadkový koš u zastávky autobusu a
byl založen nedbalostí občanů, nebo úmyslně. Oheň byl zlikvidován bez
problémů. Spadlé stromy nezpůsobily další škodu a pro jejich odstranění
stačili čtyři členové jednotky. Akce dobrovolných hasičů v roce 2012 byly
každoroční klasikou.
Ples hasičů, valná hromada, vynášení zimy, stavění májky a pálení
čarodějnic, letní zábava, pěnová show na zahradě „Na knížecí“, Memoriál
Standy Kvídy, kde zvítězilo družstvo „starých prďolů“z Dolních Beřkovic
a družstvo žen bylo třetí. Je třeba zmínit činnost mladých hasičů pod vedením Lukáše Fraňka, kde největšího úspěchu dosáhla Alča Fibichová, která
se dostala přes okresní a krajské kolo až do republikového kola. Umístění
dalších mladých hasičů byla vždy vynikající, bylo vidět, že Lukáš a všichni
mladí to myslí vážně a dokážou v příštím roce ještě více. Beřkovské strašení bylo v zámeckém parku a podíleli se na něm všichni členové a členky
SDH. Je třeba ještě zmínit zajišťování bezpečnosti průvodu Sv. Martina v
listopadu. V prosinci děláme čerty s Mikulášem a Andělem. Před koncem
roku konečně ohňostroj při setkání u Vánočního stromu.
Práce pro SDH a JPO pro rok 2013 vychází z povinných činností pro
zásahovou jednotku a její členy a pro další činnost členů SDH je připraven
obdobný plán jako v roce 2012. Pouze s tím rozdílem, že zábava „10 let
poté“ bude již jen „Letní zábava“, na které se jinak nic nezmění.
Soutěže mladých hasičů budou probíhat obdobně jako vloni, družstvo žen bude chtít určitě získat co nejvíce pohárů a dobrých umístění v
soutěžích okresu. Družstvo „starých prďolů“ bude obhajovat vítězství v
poháru Standy Kvídy, který bude opět v září.
Věřím, že činnost a výsledky za rok 2012 dokážou přitáhnout pozornost mladých lidí v obci a probudí v nich zájem o vstup do našich řad. Věřím, že i dalšími dobrými výsledky získáme přízeň většího počtu občanů
obce a to pro nás bude nejlepší odměna.
Milan Sedlák - starosta SDH

Nejbližší společná akce
30. dubna - Čarodejnice, májka. Společné setkání po dlouhé zimě.

Mažoretky PANTERKY Dolní Beřkovice
Abychom se Vám trošku představily. Jsme mažoretky, které tancují
především srdcem. Náš soubor má 35 děvčat ve dvou kategoriích. Momentálně juniorky a přípravka. Zúčastňujeme se jak malých nepostupových, tak velkých postupových soutěží, festivalů a spousty dalších. V oblibě máme také plesy včetně maturitních.
Začneme od doby nám nejmilejší. V květnu 2012 jsme se zúčastnily festivalu mažoretek ve Straškově, kde soutěžní disciplínou byla volba MISS
mažoretky a volba MISS minimažoretky. Děvčata od nás obsadila medailové pozice. V kategorii MISS mažoretka obsadila 3. místo Kateřina Nová.
V kategorii MISS minimažoretka obsadila 1. místo Natálie Richterová. Po
úspěchu ze Straškova nás to jak se říká „nakoplo“ k tomu, trénovat ještě víc.
Mažoretkami jsme byli i o prázdninách, kdy jsme po dlouhé řadě tréninků
odjely na soustředění do rekreačního Střediska Sever ve Mšeně. Soustředění
sloužila jako příprava na novou sezónu. Hned v říjnu jsme s novou choreografií „Disco party 80. let“ vyrazily do Kolína. Naše první soutěž nebyla sice
moc úspěšná, ale hned 14 dní na to jsme vyrazily do Nového Boru.
V Novém Boru jsme si opět jako skupina moc nevedly, prostě přiznáváme, že přestup do starší kategorie jsme moc neustály. V Novém Boru
byla opět naše oblíbená volba MISS mažoretka, kde se naše malá hvězdička Terezka Adámková dostala až do samého finále.
To bylo na podzim z nepostupových soutěží vše a my trénovaly novou choreografii a to už na samotné mistrovství ČR. Než se dostaneme
k mistrovství, které se konalo v dubnu, ještě jsme vystupily na několika
plesech např.: Ples základní školy Dolní Beřkovice, Mateřinkový ples - Cítov, Hasičský ples Cítov a plesovou sezónu jsme zakončily tradičně na
Mateřinkovém plese v Dolních Beřkovicích. Plesová sezóna skončila a my
pokračovaly v té soutěžní.
Naše první soutěž byla hned mistrovství dne 23. 2. 2013 v Trutnově, na které se děvčata poctivě připravovala a trénovala kde se dalo. Jak
se říká: „dřely jak koně“ a za dřinu je většinou odměna. V kvalifikaci si
vytancovaly bronzovou příčku + samotný postup do semifinále, který se
koná 18. 5. ve Stochově. Skupina ale nebyla jediná, ve které jsme soutěžily. Sóloformace jsou také naší oblíbenou disciplínou a občas i prioritou.
Duo juniorky Nová Kateřina, Richterová Dominika získalo 3. místo. Sólo
kadetky Adámková Tereza 3. místo. V kategorii pom-pom Adámková Tereza 2. místo a postup na semifinále ve Stochově.
Takže, co nás čeká? Již 18. 5. 2013 semifinále mistrovství ČR ve Stochově a hned týden poté 26. 5. 2013 soutěž Chodovské Berušky v Praze, na
kterou jede i naše nejmladší skupina Minipanterky.
Trenérky Lenka Nová a Ing. Iveta Khorelová

Klub OÁZA o.s.
Všechny akce i schůzky jsou přístupné veřejnosti a mnohé i pro veřejnost zamýšlené. Scházíme se pravidelně každé úterý od 15 hod. v komunitním centru (suterén domu čp. 335 lidově nazvaný jedenáctibytovka) a
je nás tolik, že budeme ještě doplňovat židle a stoly.
V lednu jsme uspořádali besedu s panem Zárubou v restauraci Na Knížecí
nazvanou Kokořín a okolí. V únoru pak proběhla další beseda s názvem
Hořínský park a okolí. Obě přednášky byly velmi zajímavé.
V březnu tradiční příprava a uspořádání Vítání jara.
V dubnu plánujeme zájezd do Lysé nad Labem na výstavu jarních květin
a cibulovin
Květen – poznávací výlet „Slánsko – Lidice“ a zájezd na divadelní představení v Praze. Koncert ke Dni matek v kostele ve Vliněvsi 12. 5.
Červen – zájezd do Lysé nad Labem – výstava květin a šikovné ruce seniorů. Každý měsíc je společná oslava narozenin.
Z rozpočtu obce každoročně získáváme na naši činnost dotaci, takže poplatky za autobus jsou spíš symbolické.
Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce o naši klubovou činnost.
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