OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
červen 2015
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Ordinační hodiny MUDr. Valsové
V období od 22. 6. do 3. 7. 2015 a od 17. 8. do 28. 8.
2015 budou ordinační hodiny v MUDr. Valsové
následující:
PO: 8:00 – 9:30 hod. H. Počaply, 10:00 – 13:00 hod. D.
Beřkovice. ÚT: 7:00 – 12:00 hod. Cítov, 13:00 – 15:00
hod. Lužec nad Vltavou. ST: 7:00 – 12:00 hod. D.
Beřkovice. ČT: 8:00 – 9:00 hod. H. Počaply, 10:00 –

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport

6. června (sobota)
Na hřišti TJ Sokol Dolní Beřkovice proběhne od 17:00
hod. předposlední utkání A mužstva Dolní Beřkovice
v tomto ročníku proti FK Pšovka Mělník “B“. Poslední
mistrovské utkání proběhne 14. června na hřišti FK
Kralupy 1901. Přijďte se podívat v sobotu 6. června na
poslední domácí zápas jarní sezóny a povzbudit domácí
tým.
6. června (sobota)
Od 14:30 hod. proběhne na hřišti TJ Sokol Dolní
Beřkovice utkání žáků proti TJ Vltavan Chvatěruby. Žáci
svůj poslední zápas odehrají na hřišti TJ Sokol Obříství
dne 13. června od 14:30 hod.
27. června (sobota)
TJ Sokol Dolní Beřkovice pořádá „Turnaj starých gard“ za
účasti domácího mužstva, Horních Počapel, Úštěka a
Hošťky. Losování turnaje proběhne od 8:30hod. Těšíme
se na hojnou účast a podporu domácí gardy.

 Kultura

13:00 hod. D. Beřkovice. PÁ: 8:00 – 12:00 hod Lužec
nad Vltavou.
 Návrh změny územního plánu
Vážení občané, obec bude pořizovat změnu územního
plánu. Proto žádáme občany, kteří chtějí podat návrh na
pořízení změny ÚP, aby podali žádost na OÚ nejpozději
do 15. července. Je vhodné, aby k žádosti byl přiložen
snímek katastrální mapy.
9. června (úterý)
Klub OÁZA pořádá v tento den od 16:00 hod. v kavárně
restaurace Na Knížecí besedu s panem Bohumilem
Pokorným nad starými pohlednicemi D. Beřkovice a
Vliněvse. Všichni jste srdečně zváni.
11. června (čtvrtek)
Klub OÁZA pořádá od 8:00hod. zájezd do Lysé nad
Labem na Růžovou zahradu - celostátní výstava růží a
letních květin a zahradní trhy. Zájemci se můžou
informovat u paní Maňákové na tel. čísle: 601333954.
20. června (sobota)
ZO Českého svazu chovatelů pořádá zájezd do zooparku
v Chomutově. Doprava pro zúčastněné zdarma, děti do
15 let mají zdarma i vstup do parku. Součástí prohlídky
zooparku je i projížďka safaribusem a návštěva
skanzenu. Zájemci se můžou hlásit na OÚ.
26. června (pátek)
Základní škola si Vás dovoluje pozvat na letní slavnost,
která se uskuteční od 16:00 hod. v areálu II. stupně ZŠ.
Občerstvení pro děti zdarma, atrakce, hudba, sportovní
aktivity.

   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
Open Days ve Statechu
2. ročníku „Open Days“ ve Statechu se zúčastnilo 450 lidí
z 15 zemí světa. Probíhal ve dnech 21-22. 5. 2015 a
návštěvníci měli možnost zhlédnout vystavovanou
techniku pracovních plošin od výrobců světových značek
jako
je
Genie,
Versalift,
Omme, CTE
a
Teupen.
Pro oživení
expozice
byla
vystavována
dvě bojová
vozidla,
která zapůjčil pan Jaroslav Kroužecký. Bojová vozidla
slavila po dobu obou dnů veliký úspěch, zejména v pátek,
kdy pro beřkovické děti a dospělé byla výstava
okořeněna i jízdou v pásovém bojovém vozidle. I díky
počasí se dny otevřených dveří ve Statechu vydařily a
budeme v této tradici pokračovat každé dva roky.
Pavel Boubelík
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Ze sportu
Memoriál Milana Kyzlíka v nohejbalu.
Již po šesté
zorganizoval
nohejbalový
oddíl TJ Sokol
Dolní
Beřkovice
nohejbalový
turnaj trojic na
počest
bývalého
vynikajícího
sportovce a člověka Milana Kyzlíka. Tento turnaj se
konal dne 9. května 2015 v areálu TJ Sokol Dolní
Beřkovice za účasti osmi družstev z Mělnicka a
Litoměřicka. Soutěž proběhla za příznivého počasí, v
přátelském a sportovním duchu. V turnaji zvítězili hráči z
Litoměřic, na druhém místě skončilo družstvo, které
reprezentovalo Podvlčí ve složení bratři Jakub a Petr
Mouchovi a jejich bratranec Jiří Formánek. Třetí místo
obsadilo družstvo Trio z Mělníka, které doplnil Luděk
Bradáč z Dolních Beřkovic. Další družstva, která
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reprezentovala obec Dolní Beřkovice, obsadila páté a
sedmé místo.
Mgr. Vladimír Juroška
Fotbal
V sobotu 2. května proběhlo na hřišti SK Vojkovice
mistrovské utkání A mužstva Dolních Beřkovic proti
domácímu mužstvu. V základní hrací době skončilo
utkání nerozhodně 0:0. Penaltový rozstřel naši fotbalisté
prohráli 1:2 a odvezli si tak ze hřiště soupeře pouze
jeden bod. Další utkání, v sobotu 9. května, proběhlo na
domácím hřišti proti TJ Sokol Tišice, kterému domácí
podlehli vysoko 0:4. Následující sobotu hráli naši venku
proti Nelahozevsi a stejně jako minulý zápas venku,
skončil i tento nerozhodně. Tentokrát 2:2. I tento

penaltový rozstřel jsme prohráli (1:2) a odvezli si opět
pouze jeden bod. Domácí zápas proti Mšenu dopadl
vítězně a za vítězství 3:1 jsme si do tabulky připsali tři
body. Poslední květnový zápas, v pořadí již 28 kolo,
proběhl na hřišti soupeře v Byškovicích. Naši nastoupili
proti FK Neratovice/Byškovice. Zápas skončil vítězstvím
domácích v poměru 4:2. Po 28 kolech soutěže je TJ Sokol
se ziskem 28 bodů na 14 místě tabulky.
Dorostenci odehráli v neděli 31. května na hřišti Horních
Beřkovic poslední zápas této sezóny. Prohráli
s domácími 2:4 a skončili celkově na třetím místě
v okrese.

   ZAJÍMAVOSTI   
A máme tu opět nějakou tu zajímavost. Tentokrát ne o ledních medvědech, ale o blízkém okolí.
Vejcina - pracovně výchovný tábor Herbert
dostanete na rovinu, hledejte vlevo od silnice ve
Jistě jste si všimli při svých toulkách v našem lese, že
vzdálenosti asi 100m.
Bohumil Pokorný
občas narazíte na trychtýřovité jámy o průměru cca10m
Malá vodní elektrárna Liběchov, (dále MVE).
a hloubce asi 5m. Jsou to pozůstatky po výbuchu bomb z
Je postavena mezi pilířem pravého jezového pilíře VD
jara roku 1945. Piloti při bombardování z veliké výšky
Dolní Beřkovice a plochou inundačního území pravého
(to kvůli nepřátelským flakům - protiletadlovému
břehu Labe. Hráz tvoří drážní těleso dvoukolejné
dělostřelectvu) se na cíl netrefili nebo při zpátečním letu
elektrifikované tratě Mělník – Ústí nad Labem.
zbylé bomby odhazovali kvůli vlastní bezpečnosti a
Ve strojovně MVE o rozměrech 13,40 x 55m jsou
zbytečné zátěži.
instalovány 2 turbíny s průměrem oběžného kola 4,5m a
V druhé polovině 2. světové války Němci stavěli (spíš
3m. Hltnost turbíny při návrhovém spádu 2,4 m je
nechali postavit) v zadní části Vejciny v prostoru Hněvic
100m3.s-1. Druhá turbína má hltnost 45m3.s-1. V objektu
obrovské skladiště benzinu, který vyráběli krakováním
MVE je dále umístěna rozvodna VN/NN, nejnutnější
uhlí v nedalekém
skladové prostory a zázemí pro obsluhu. Hlavní trafo o
Mostě.
K
tomu
výkonu 2700 kVA je umístěno na střeše objektu. Objekt
potřebovali
velké
není navržen jako přelévaná vodní elektrárna. Atika
množství dělníků a
střechy MVE je navržena 2,3m nad úrovní hladiny při
pro ně zřídili v lese
Q100 = 160,15 m. n. m. Na střeše MVE je proveden
blízko Bechlína malý
montážní otvor, povodňový vstup a otvory pro požární
koncentrační
tábor
zásah. Přístup do strojovny MVE je zajištěn z pravého
Arbeitserziehunglager
břehu po obslužné komunikaci.
Herbert
(pracovně
Přívodní kanál na MVE je v prostoru bývalé vorové
výchovný
tábor
propusti, jejíž konstrukce byla vybudována vyjma její
Herbert).
Podle
levé zdi v úseku objektu MVE a části nadjezí. Obě strany
některých údajů zde
nátoku tvoří pilotová stěna. Světlá šířka přívodního
byli umístěni čeští
kanálu je proměnná, v místě navázání na strojovnu MVE
policisté, členové SOS
je 11,4 m, délka vtoku je 84,8 m. Na nátoku je instalován
(služby obrany státu),
elektronický odpuzovač ryb typu ELZA 2.
Němci označeni jako
Na vtoku do MVE jsou osazena pole jemných česlí o
nespolehliví. Pro ně
světlosti 110mm. Česle jsou osazeny pod úhlem 70o,
bylo
postaveno
několik
zakotveny ve dně nátoku a
dřevěných baráků, kuchyně a
nad úrovní hladiny opřeny
sociální zařízení, dokonce byl
o hydraulický tvarovaný
od železnice v H. Počaplech
nátok.
Shrabky
česlí
kopán příkop pro zavedení
odstraňuje čistící stroj
vody.
pohybující se po kolejích.
Po
válce
místní
domy
Výtok z obou turbín je
rozebraly, zůstaly jen betonové
zajištěn savkou. Vlastní
základy. Ty jsou velmi dobře
savka má za turbínou
vidět na letecké mapě z 50. let
nejprve kruhový průřez,
20. Století. Jinak jsem aspoň
který se mění na průřez
jedno plato nalezl, vše je za
obdélníkový. Odpad od
uplynulých 70 let pokryto lesní prstí a zelení. K nalezení
MVE tvoří kanál, který se napojuje na říční dno. Délka
je původní zajímavě technicky řešená žumpa. Jen dejte
jeho železobetonové konstrukce je 38,5 m, šířka ve dně
pozor, hrozí zde pád do hloubky, žumpa o velikosti cca
za savkou je 20,2 m. Pravou stěnu tvoří pilotová stěna,
2x 10m není vůbec zakryta. K těmto artefaktům se
levá strana je tvořena štětovnicemi a tvarovanou ŽB
snadno dostanete, když projedete lesní zatáčky se
konstrukcí.
stoupáním na silnici H. Počaply - Bechlín a když se
Ing. Vladimír Čmejla. Zdroj: Manipulační řád pro VD Dolní Beřkovice, ř. km
830,756
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měsících organizovat společenské 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.
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