OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
květen 2016
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Zápis dětí do mateřské školy
Ředitelka MŠ oznamuje, že v úterý 24. května 2016
proběhne zápis dětí do místní mateřské školy.
Zapisovány budou děti, které ve školním roce
2016/2017 dovrší věku 3 – 6 let. Přihlášky budou
vydávány v době 10:00-11:30 hod. a 12:3014:30hod. Nejpozději do 27. května je nutné
přihlášky vrátit zpět do školky. Rodiče obdrží
pořadové číslo a do 24. června bude zveřejněn
výsledek zápisu do MŠ. Při zápisu je nutné mít
s sebou rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti
dítěte, občanský průkaz rodiče.

ředitelka MŠ Jarmila Provazníková

Rozšíření sběrných míst na tříděný odpad
Oznamujeme občanům, že v měsíci květnu - červnu
budou rozšířena sběrná místa na tříděný odpad.
   PLÁN AKCÍ V OBCI   

 Sport
14. května (sobota) – nohejbalový turnaj trojic
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Beřkovice pořádá 8.
ročník memoriálu Milana Kyzlíka v nohejbalovém
turnaji trojic, který se uskuteční v sobotu 14.
května 2016 od 9:00 hod. ve sportovním areálu TJ
Sokol. Prezentace soutěžících od 8:30 hod.
14. května (sobota) – fotbalový turnaj
Tato sobota bude fanouškům fotbalu nakloněná.
Dopoledne proběhne nohejbalový turnaj trojic a od
17:00 hod. nastoupí na domácím hřišti A mužstvo
ke svému mistrovskému utkání proti mužstvu
   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se v naší obci
uskutečnilo
tradiční
pálení
čarodějnic. Jedná se o velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk a
zvláštní svátek. Současně se slaví
příchod jara tím, že se staví
májka. Stejně jako vloni, byla
vyzdobena barevnými stuhami a
postavena za pomoci techniky.
Pak následovalo zapálení hlavní
hranice, s obzvlášť vyvedenou
čarodějnicí, kterou vyrobili v
mateřské škole, a tří menších
ohňů na opékání buřtů. Pro
přítomné
bylo
připraveno
občerstvení v podobě buřtů a pro
děti i malinovky. K pobavení
všech byly přítomny jako každý
Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

Jedná s o barevné kontejnery na plast, papír a sklo.
Předpokládá se rozšíření o cca 3 – 4 místa v obci
Dolní Beřkovice, o jedno místo v obci Vliněves a
doplnění sběrného místa o papír a sklo v obci
Podvlčí.
Nakládání s bioodpady
Oznamuje občanům, že listí a posekanou trávu,
kterou nezlikvidují na své zahradě či v kompostéru
a který si můžete stále ještě vyzvednout na
obecním úřadě, je možné v období od 1. dubna do
31. října odvést na sběrné místo za hřištěm u
jedenáctibytovky. Pouze listí a trávu!
Drobné větve z prořezů stromků, můžete po
vyzvednutí klíče od závory, odvést do Vliněvse pod
hřbitovní zeď.

z Tišic. K dalšímu mistrovskému utkání na
domácím hřišti nastoupí naši fotbalisté v sobotu
28. května od 14:00 hod. proti mužstvu z Hořína.
Přijďte povzbudit domácí fotbalisty.
23. května (pondělí) – hodiny Pilates
Od 23. května 2016 začínají nové hodiny Pilates.
Cvičí se každé pondělí od 17 do 18 hod. v nové
tělocvičně v Dolních Beřkovicích. Ke cvičení
potřebujete pouze podložku, ručník a pití. Cvičí se
bez obuvi. Vhodné pro muže i ženy, začátečníky i
pokročilé v každém věku.

rok pouťové atrakce. Návštěvnost, která byla dle
odhadů větší než loni, potvrzuje, že se akce zdařila
a líbila. Stejné oslavy pálení
čarodějnic zpestřené již podruhé
pěkným ohňostrojem slavili i ve
Vliněvsi. Na vrchu vliněveské
hranice
se
tyčila
rovněž
povedená čarodějnice. I zde byla
hojná účast občanů, pro které
bylo připraveno občerstvení v
podobě buřtů a malinovky.
Vedení obce děkuje všem
zúčastněným. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na
přípravě celého večera a to jak v
Dolních Beřkovicích, tak ve
Vliněvsi.
Rovněž
chceme
poděkovat i společnosti Danzer
Bohemia – dýhárna, za dodání
dřeva na obě hranice, hajnému

Foto: Bohumil Pokorný
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Potůčkovi a společnosti Dendrom, za poskytnutí
stromu a v neposlední řadě MŠ za výrobu
čarodějnice a ozdobení máje.
Věříme, že i příští rok se zase všichni sejdeme a
budeme se dobře bavit.
Den Země v Základní škole
V pátek 22. dubna se žáci I. stupně naší školy sešli s
paní ředitelkou a panem starostou na zahradě
školy, aby společně oslavili Den Země.
Žáci nejprve společně se svými třídními učitelkami
pracovali na projektu „ Co se stane s odpadky“. V
tomto ekologicky zaměřeném projektu si žáci
prohlédli různé běžně používané předměty a poté
se pokusili odhadnout, co se s nimi za rok stane,
jsou-li zakopány do země. Každá třída vyplnila
pracovní list se svými odhady a příští rok na Den
Země budou odpadky vykopány a skutečnost
porovnána s naším
odhadem.
Krásnou
tečkou
tohoto dne bylo
vysazení stromu na
zahradě školy. Cedr
libanonský zasadila
paní
ředitelka
společně s panem
starostou. Děti se o
stromek starají a
připomínají si tím
naší odpovědnost k
přírodě a životnímu
prostředí.
Mgr. Petra Viková, tř. uč. 4.
třídy.

Foto: Vl. Čmejla

Oslava Dne matek a Svatodušních svátků
V sobotu 7. května v přízemí zámku proběhla
oslava Dne matek a Svatodušních svátků. Od 14
hodin hojný počet našich spoluobčanů byl svědkem
krásného vystoupení mažoretek, poté nás pobavil
kouzelník a mohli jsme v zámecké kapli poslouchat
hodnotné pěvecké vystoupení mělnického souboru
Chrapot. Ten zahájil své pásmo písní nám
nejdražší, Ta naše písnička česká a tím jsme si
vlastně připomněli nejstrašnější válku, kdy v
nacistickém koncentračním táboře byl umučen její
autor Karel Hašler a mnozí další naši hrdinové.
Naštěstí se ale celý program nesl v duchu jarním.
Bylo slunečno, teplo, byly nabízeny koláčky, čaj a
svařák a hospoda Na Knížecí tradičně zajistila
dostatek
občerstvení.
Děkujeme
hlavnímu
organizátorovi, p. Olince Tiché, za svědomité
zajištění celého programu. Všichni přítomní se zde
cítili dobře.
Bohumil Pokorný, kronikář obce.
Doprava
Oznamujeme občanům, že kolem domků Povodí
Labe
byly
instalovány
dopravní
značky
upozorňující na pohyb dětí ve vozovce. Tato část
komunikace je hlavně v letních měsících hojně
využívána cyklisty a inline bruslaři a stala se
poměrně
frekventovanou
spojnicí
mezi
cyklostezkou a není obytnou zónou.
Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

Opět připomínáme občanům, že v centru obce
(Náměstí Míru, Klášterní, Dolní Hájek), jsou
umístěné dopravní značky obytná zóna. Toto
označení ukládá řidičům určitá omezení. Jedním z
nich je i rychlost vozidla. V takto označených
zónách je nejvyšší povolená rychlost 20 km/h.
Dodržujte prosím stanovenou rychlost. Děkujeme.
Říční hotelová loď ELBE PRINCESSE
Zdymadlem Dolní Beřkovice bude pravidelně
proplovat nová říční hotelová loď ELBE
PRINCESSE,
kterou
francouzská
rejdařská
společnost Croisi Europe vyrobila speciálně pro
plavby z Berlína do Prahy, a která byla vpuštěna do
ostrého provozu 26. dubna 2016
Loď je unikátní svou konstrukcí, která je určena
pro nízké ponory. Díky zadokolesovému pohonu
bude moci jezdit po Labi i v době, kdy je málo vody
a kdy řada ostatních
lodí musí svou plavbu
zastavit. Nejen nákladní,
ale i tyto hotelové
kabinové lodě totiž
potřebují dostatek vody
pod kýlem.
Dalším specifikem jsou
její rozměry. Ostatní
kabinové lodě, které do
Prahy jezdí, bývají o
deset metrů kratší.
ELBE PRINCESSE má
délku 95 metrů a šířku
10,5 metru.
Loď má dvě paluby, ve
40 prostorných kajutách se pohodlně ubytuje 79
cestujících. K využití je také velký bar, salonek s
tanečním parketem, rozměrná panoramatická
restaurace, nebo velká terasa s lehátky.
Během své plavby po Labi a Vltavě bude
navštěvovat zajímavé lokality a města jako
například
Berlín,
Postupim,
Magdeburg,
Wittenberg, Míšeň, Drážďany, Děčín, Litoměřice,
Mělník a Prahu.
Letos má v plánu 12 cest do Prahy, cesta dlouhá
přibližně 500 kilometrů, trvá devět dní a stojí od
1700 eur. Plavby jsou do konce roku 2017
vyprodány.
Ing. Bc. Vladimír Čmejla
Ostatní
Informace občanům Podvlčí.
Odpovídáme občanům Podvlčí, kteří zaslali na OÚ
dopis adresovaný starostovi obce s dotazem na
koupi nového hasičského automobilu a žádali
odpověď prostřednictvím zpravodaje. Nákup HA
schválilo zastupitelstvo obce. Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce je zařazena do
integrovaného systému a jejich současné vozidlo
AVIA A30 staré 40 let již nesplňuje technické
podmínky provozu na pozemních komunikací.
Proto bylo odsouhlaseno pořízení nového vozidla,
které bude schopno bezpečně dopravit posádku k
zásahu při požáru, živelné pohromě nebo dalším
událostem, při kterých bude jednotka zasahovat.
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