OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
únor 2015
Vážení spoluobčané, informujeme Vás o konání mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dolní
Beřkovice dne 10. února 2015 od 18. 00 hod. na sále restaurace Na Knížecí.
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Informace o odpadech
V provozovně Tilia ve Vliněvsi mohou nově občané v rámci
zpětných odběrů bezplatně odevzdat tyto odpady:
Textil: jedná se zejména o nepotřebné ošacení, obuv,
kabelky, tašky, hračky.
Světelné zdroje: jedná se o svítidla, lineární zářivky,
kompaktní zářivky, výbojové světelné zdroje.
Použité baterie: jedná se o všechny typy používaných
baterií v domácnosti ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3
přehrávačů, mobilních telefonů apod.
Elektro odpad: jedná se o televize, monitory, lednice, varné
konvice, žehličky, pračky, kuchyňské roboty apod.
Na výše jmenované odpady jsou v provozovně Vliněves
č.p. 9 umístěny kontejnery s označením jednotlivých
komodit. I nadále platí, že je možné odevzdávat objemný
odpad, zejména sedací soupravy, koberce, lina, nábytek,
v celkovém množství 500kg/č. p. /rok a pneumatiky
z osobních automobilů, v celkovém množství 50 kg/ č. p. /
rok.
Při příjmu objemného odpadu a pneumatik se musejí
občané prokázat OP (kontrola trvalého pobytu v Dolních
Beřkovicích, Vliněvsi, Podvlčí). Odpady mohou odevzdávat i
občané, kteří mají v obci chatu. Ti se musejí prokázat OP a

uhrazeným dokladem z obce Dolní Beřkovice za svoz TKO za
daný rok.

Tříděný odpad
Byl vrácen modrý kontejner na papír, který byl po zničení
odebrán z odběrného místa u Horního Hájku. Postupně se
začnou doplňovat sběrná místa oranžovými kontejnery na
tetrapak (nápojové kartony).

Box na použité baterie
V budově obecního úřadu a v obchodě ve Vliněvsi, je
umístěn box na použité baterie. Předmětem zpětného
odběru jsou veškeré „suché“ baterie nebo akumulátory bez
ohledu na typ nebo značku. Do tohoto boxu je DOVOLENO
vhazovat knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové
baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V
hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů,
notebooků nebo ručního nářadí. Budete-li mít cestu na OÚ,
nebo do obchodu, můžete nepotřebné baterie vzít s sebou
a zde odložit.

Výkup kůží
Pokud máte doma kůži z domácího zvířectva, máte možnost
ji v pátek 13. 2. v dopoledních hodinách prodat. Obcí bude
projíždět vůz, který kůži bude vykupovat.

   PRÁVNÍ POMOC   
Vážení občané, mnohokrát denně se ocitáte v roli
spotřebitelů a mnohdy se setkáváte s nejrůznějšími
úskalími. Velké riziko na Vás číhá například na předváděcích
akcích a při podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané
kvůli nim přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a
některým jsou odváděny srážky z důchodu. V takových, ale
i v mnoha méně kritických situacích je důležité znát svá
práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu.
Právní oddělení dTestu nabízí pro občany obce bezplatně:
 Poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní
lince 299 149 009 (pracovní dny 9 – 17 hodin, běžný
telefonní tarif).

 Průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských
problémech a tématech v podobě tiskových zpráv.
 Možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli
prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové adrese
www.vasestiznosti.cz
 Tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou
na předváděcí akce a podomní prodej a další publikace o
důležitých spotřebitelských tématech (triky obchodníků,
koupě ojetého vozu apod.).
 Samolepky „nevhazujte reklamu“ a „Prodejci nezvoňte“
určené k volné distribuci.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
13. února (pátek)

21. února (sobota)

Základní škola Dolní Beřkovice pořádá od 19. 00 hod. na
sále restaurace Na Knížecí
ples.
V úvodu
vystoupí
mažoretky a žáci školy.
K tanci a poslechu hraje
skupina Trioband Mšeno.
Vstupné 80 Kč.

Základní organizace Českého svazu
chovatelů Dolní Beřkovice pořádá na
sále restaurace Na Knížecí od 20.00
hod. chovatelský ples. K tanci a
poslechu Vám bude hrát skupina
Pepeto. Vstupné je 80. Kč. Pro
zúčastněné je připravená bohatá tombola.

   OBECNÉ INFORMACE   
Nová pravidla pro kácení dřevin
Dne 1. listopadu 2014 vešla v platnost novela, kterou se
mění vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení. Novela má číslo 222/2014 Sb. Povolení ke
kácení stromů na vlastních pozemcích, za předpokladu, že
tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo
stromořadí, není třeba pro kácení stromů o obvodu kmene
do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Dále není
povolení potřeba pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se
navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40
m2 a nevyskytují se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm,
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Pro dřeviny
pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáž dřevin. Dále není třeba
povolení pro kácení všech ovocných dřevin rostoucích na
pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní
plocha. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem kmene
větším než 80 cm ve výšce 130 cm od země potřebují lidé
povolení. Občané si tak nemohou na svých zahradách kácet
tyto vzrostlé stromy, jak se jim zlíbí. Ovocnou dřevinou se
konkrétně rozumí Angrešt, Rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň,
Temnoplodec (Arónie), Jeřáb obecný moravský, Kdouloň,
Líska obecná, Mandloň obecná, Meruňka, Morušovník,
Ořešák vlašský, Maliník, Ostružiník, Slivoň, Třešeň.

Olej ze smažení do kanalizace nepatří
Použitý olej můžeme odevzdat ve sběrném dvoře, ale jinak
patří do směsného odpadu, takže ho můžeme dát i do
popelnice. Dáme ho tam ale v dobře uzavřené nádobě,
např. v plastové lahvi, aby obsah nevytekl do sběrné
nádoby nebo na chodník. V žádném případě ho nesmíme
vylít do kuchyňského odpadu nebo do záchodu. Tuk v
kanalizačním potrubí ztuhne. Tím dochází k jeho usazování
a následnému zanášení potrubí kanalizační přípojky a
kanalizace. Čističky na tento druh odpadu nejsou stavěné!
Na čističce potom velice škodí, protože poškozuje a ucpává
česla a další zařízení čističky a likviduje citlivé bakterie,

s jejichž pomocí se voda čistí. Stejný problém s ucpáním
kanalizační přípojky způsobují domácí kuchyňské drtiče.
Nesmí se zapomínat, že kanalizace slouží výhradně pro
odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit,
aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např.
rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí
být nakládáno.
Středočeské vodárny vypouštění takto znečištěných
odpadních vod z domácností hodnotí, jako neoprávněné
vypouštění odpadních vod. To je v rozporu s kanalizačním
řádem a s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod.
Odběratel se tak vystavuje sankcím, a to peněžním až do
výše 15 000 Kč nebo i přerušení dodávky vody a odvádění
odpadních vod.

A ještě něco málo k třídění odpadu
Pet lahev můžete do kontejneru vhazovat s etiketou
i víčkem. Obojí je při dalším třídění odstraněno. Pet lahev
ale sešlápněte!
Kelímky od jogurtů nebo jiných potravin nemusíte před
vhozením do kontejnerů důkladně vymýt. Stačí, když
potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku vyškrábete.
Výjimkou jsou mastné obaly. Ty je potřeby omýt teplou
vodou s přípravkem na mytí nádobí. Pokud ale s tříděným
odpadem chodíte jednou za čas, je dobré je opláchnout,
tedy i ty od jogurtu, protože než byste je odnesli, mohly by
nepříjemně zapáchat.
Před vhozením do kontejneru nemusíte z dopisních obálek
odstraňovat fóliové okénko.
Po roztřídění se už jednotlivé materiály nemíchají
dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu
odpadu platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady
dohromady. Nevadí, pokud někdo udělá při třídění chybu,
vše se ještě na třídících linkách ručně dotřídí, ale vadí,
pokud někdo do barevných kontejnerů vysype například
plný pytel směsného odpadu, který je mastný, jsou tam
plesnivé věci apod. Takto znečištěný kontejner putuje na
skládku nebo do spalovny. Nevhazujte proto směsný odpad
do kontejneru pro třídění!

   ZAJÍMAVOSTI   
Víte, že
 polární medvědi mají ve skutečnosti větší problém s
přehříváním než se zimou? I ve velmi chladném počasí se
mohou při běhu lehce přehřát. Jejich kožešina izoluje tak
dobře, že je problém ledního medvěda zachytit termovizní.
 Měsíc je milionkrát sušší než poušť Gobi?
 Jupiter je nejrychleji se otáčející planetou? Jedno otočení
kolem své osy mu trvá méně než deset hodin. Oběh okolo
Slunce mu však trvá 12 let.
 oblak letících sarančat stěhovavých má plochu až 12
kilometrů čtverečních, počet jedinců v takovém hejnu se
odhaduje na dvě miliardy a celková hmotnost roje může

dosáhnout 4000 tun? Kde se takové hejno usadí, tam
zlikviduje veškerou vegetaci.
 vesmír obsahuje nejméně (50 miliard) galaxií? Každá
galaxie obsahuje okolo (300 miliard) hvězd. Okolo každé
hvězdy
se
motají
planety. Opravdu si
ještě myslíte, že jsme
ve vesmíru sami?
 Asie jako kontinent
pokrývá 30 % z celkové
plochy Země, ale žije
zde na 60 % světové populace?

Zdroj: http://www.zajimavostizesveta.cz/10-zajimavych-faktu-o-zemi/;
http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru; http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Hubble2005-01-barred-spiralgalaxy-NGC1300.jpg/220px-Hubble2005-01-barred-spiral-galaxy-NGC1300.jpg;

   INFORMACE O ZPRAVODAJI   
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akce, či byste chtěli na sebe upozornit drobnou reklamou, pošlete nám na
email nebo přineste osobně ve stručnosti popis Vámi plánované akce či
inzerce a my Vámi dodané informace zveřejníme v měsíčním zpravodaji,
který bude vycházet vždy, když bude co zveřejnit.

