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pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo našeho
obecního zpravodaje v roce 2020. Věříme,
že Vám nový rok ještě nezevšedněl, že Vaše
novoroční přání ještě docela nezapadla
a že jste plni očekávání, co vše letošní rok
přinese. I my Vám přejeme, aby ten letošní
rok nebyl horší než ten minulý.
Vraťme se na chvilku do závěrečného
období roku 2019, který byl v tradičním
duchu setkání seniorů, Staročeských vánoc,
Mikulášské nadílky, setkání u vánočního
stromu v podání Podřipského žesťového
kvintetu a prvního adventního koncertu,
který proběhl v kostele ve Vliněvsi v podání
Žesťového kvinteta Brass five s Karolínou
Cingrošovou Žmolíkovou za doprovodu
varhanní hudby Petry Kunfrontové.
Věříme, že se Vám tyto akce líbily a chceme
v nich nadále pokračovat.
V prosinci byl zastupitelstvem obce
schválen rozpočet na rok 2020, který je
v deficitu, a to z důvodu plánovaných
investičních akcí. Plánované příjmy ve
výši 28.816.606,13,- Kč a výdaje ve výši
44.933.000,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
bude financován z přebytku hospodaření
obce z minulých let.

Největší plánovaný objem finančních
prostředků v tomto roce je počítán na
rekonstrukci mateřské školy a školní
jídelny, která byla plánována na období
6/2020 až 5/2021. Vzhledem k nezbytným
změnám v projektové dokumentaci
a možnosti výrazného ušetření finančních
prostředků na vybavení školní jídelny –
GASTRO, se vedení obce rozhodlo tuto
investiční akci o rok posunout tak, aby
bylo vše řádně připravené a rekonstrukce
probíhala v nejlepším možném řešení.
Na základě tohoto časového posunutí
akce, budeme v tomto roce realizovat více
menších akcí. V druhé polovině prosince
proběhlo výběrové řízení na akci „Přechody
přes III/24050“, veřejná zakázka malého
rozsahu byla přidělena společnosti
Stavební firma NEUMANN s.r.o., která měla
nejvhodnější nabídku.Stavební práce jsou
plánovány v rozsahu 8 týdnů na začátek
března.
Začátkem února bude podána žádost
o dotaci na projekt „Dolní Beřkovice – door
to door systém sběru a svozu odpadů“.
Záměrem projektu je zavedení sběru
papíru, plastů a bioodpadu přímo od
jednotlivých nemovitostí. Dle zkušeností
z obcí a měst, kde je již systém svozu papíru,
plastů a bioodpadu zaveden formou doorto-door, se zvýší množství materiálově
využitelných odpadů a sníží se množství
směsného komunálního odpadu. Zároveň
roste příspěvek obci od EKO-KOM, a.s.,
což je cílem i tohoto projektu spolu s nižší
zátěží životního prostředí. Projekt chce
dosáhnout maximálního možného zvýšení

míry vytříděného odpadu při absolutním
pohodlí uživatelů celého systému. Tím, že
občané mají nádoby přímo doma, je třídění
stejně dostupné jako vynášení směsného
komunálního
odpadu.
Jednotlivé
nádoby by pak byly vyprazdňovány dle
harmonogramu. Papír, plast a bioodpad
tvoří kolem 40% obsahu nádob na směsný
komunální odpad. Důležitou součástí
celého projektu je také osvěta občanů
v oblasti nakládání s odpady a jejich
tříděním. Jedině ve spolupráci s občany
lze dosáhnout účinného, efektivního
a bezproblémového fungování celého
systému.
V průběhu měsíce února bude podána
žádost o podporu ve Veřejném grantovém
řízení Stromy 2020 Nadace ČEZ na zlepšení
životního prostředí prostřednictvím liniové
výsadby stromů. V našem případě se
jedná o náhradní výsadbu líp srdčitých
v aleji za lípy, které musejí být, z důvodu
bezprostředního rizika ohrožení života
a zdraví, pokáceny. Vzhledem k tomu, že
v aleji již 24 ks líp chybí, budou vysazeny
nové i za chybějící stromy. Náhradní
výsadba počítá s 56 ks nových líp v první
etapě obnovy naší aleje. V této souvislosti
budeme moc rádi, pokud se občané, spolky
či dobrovolníci zapojí do sázení nových
stromů. Kdy bude výsadba probíhat, Vás
s předstihem budeme informovat. Pojďme
se setkat, udělat něco pro naši přírodu,
obec a třeba si i opéct buřty.
Miroslav Hrdý, starosta obce
Mgr. Michaela Smolová, místostarostka
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POPLATKY PRO ROK 2020
Místní poplatky pro rok 2020 zůstávají
ve stejné výši. Byly vydány nové Obecně
závazné vyhlášky obce č. 1/2019 a č.
2/2019 týkající se místních poplatků,
které jsou účinné od 1.1.2020. Zveřejněny
byly na úřední desce obecního úřadu. Nyní
je naleznete na webových stránkách obce
v sekci obecní úřad či se s nimi můžete
seznámit v listinné podobě na obecním
úřadu v úředních hodinách.
Sazba poplatku za komunální odpad
za kalendářní rok pro fyzickou osobu
přihlášenou (dle ust. § 16c zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů) v obci činí
500 Kč za fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům
nacházející se na území obce, ve kterých
není přihlášená žádná fyzická osoba, činí
500 Kč.

Sazba poplatků ze psů pro rok 2020
za prvního psa činí 100 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele činí
200 Kč.
UPOZORŇUJEME, že místní poplatky ze
psů jsou splatné do 28.2.2020 a místní
poplatky za komunální odpad do
30.4.2020 v celé výši.
Místní poplatky můžete hradit v hotovosti
v podatelně obecního úřadu či bankovním
převodem na číslo účtu 3622171/0100
do variabilního symbolu uveďte popisné
číslo RD, do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a upřesněte počet osob a psů.

na to, že v ČR není jednotný registr
evidence těchto čipů, žádáme občany,
kteří mají očipovaného psa a nenahlásili
číslo čipu na OÚ, aby tak učinili osobně
či prostřednictvím e-mailu: referent@
dolniberkovice.cz. Evidence čipů u Vašich
psů bude využita v případě nalezeného
volně pobíhajícího psa na území naší
obce.
V poslední době se zvýšil výskyt volně
pobíhajících psů po území obce, a proto
žádáme občany, aby si zajistili své pejsky
a zamezili tak jejich volnému pohybu
po obci, který ve většině případů končí
umístěním do psího útulku Mělník.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
V minulém čísle jsme upozorňovali na
povinnost mít od 1.1.2020 označeného
psa elektronickým čipem. V návaznosti

HLÁŠENÍ PORUCH
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Poruchu veřejného osvětlení můžete
nahlásit
prostřednictvím
e-mailu:
novybretislav@seznam.cz nebo na tel.:
603 717 784 či na OÚ tel.: 315 692 034.

TŘÍDĚNÝ ODPAD
V kontejnerech na tříděný odpad se
pravidelně vyskytuje odpad, který do
uvedených kontejnerů nepatří. Tímto
žádáme občany, aby při využití těchto
kontejnerů dbali na dodržování pravidel
pro tříděný odpad. Zároveň žádáme
občany, aby dávali krabice do kontejnerů
na papír rozložené, popřípadě sešlapané.
Děkujeme.
Jedlé tuky a oleje je možné odevzdat
ve sběrném dvoře ve Vliněvsi. V blízké
době budou nádoby na jedlé tuky a oleje
rozmístěny ke kontejnerům na tříděný
odpad.
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HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN
Sdružení OÁZA pro Vás má připravený další kulturní zážitek
na představení „Carmen“, které se koná dne 27.5.2020
od 19 hodin, pod záštitou a s finanční dotací obce Dolní
Beřkovice. Doprava bude opět zajištěna autobusem.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 601 333 954 u paní Anny
Maňákové nejpozději do 14.2. 2020.

KRÁTKÉ POOHLÉDNUTÍ ANEB CO SE
OD ZÁŘÍ UDÁLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Podzimní i adventní čas byl pro nás ve znamení radostných
zážitků, o které bychom se s vámi rády podělily.
Od září došlo k jedné velké změně. Třída mladších dětí se
pojmenovala na třídu SOVIČEK, starší děti na třídu MOTÝLKŮ.
Nové názvy se dětem velmi zalíbily a poměrně rychle si na ně i
zvykly. Na uvítanou každé dítko dostalo uháčkovanou sovičku
nebo motýlka. Tímto bychom rády poděkovaly paní Marii
Limprechtové za uháčkování těchto drobných maličkostí, které
vykouzlily úsměv nejen na dětských tvářích.
Dalším nevšedním zážitkem byla návštěva Jezinky Bezinky,
která děti seznámila s léčivými bylinkami a lektvary. Proběhla
i ochutnávka jednoho z lektvarů, vonící po mátě a citronu.
Tím jsme úspěšně zahájili nový celoroční program s názvem
„Co se skrývá za bludným kořenem“. Program je zaměřen
převážně na ekologii a poznávání světa, také na prohlubování
a upevňování kladného vztahu k přírodě, k lidem, k nejbližšímu
okolí a k ochraně životního prostředí.
Ve čtvrtek 24. října 2019 na naší školní zahradě proběhla první
větší akce s názvem Školkové dýňování.
Rodiče přinesli dýně, některé vydlabali a vyzdobili jimi
náš školkový kopec. Zbylé dýně byly určené k dovádění,
přeskakování, kličkování na zahradě. K pravé strašidelné
atmosféře nechyběla mlha, ve které se ztratilo nejedno dítko.
Nechyběla ani dýňová ochutnávka sladkých či slaných dobrot
z domácího kuchtění maminek i paní učitelek. Aby si přišel
opravdu každý gurmán na své, opékaly se i vuřty. Příjemnou
táborákovou náladu zpříjemnila svým zpěvem a hraním na
kytaru slečna Simona Rosenbergová, které velice děkujeme.

Velké díky patří i rodičům a přátelům školy za projevenou
podporu.
Advent jsme zahájili vánočním tvořením rodičů a dětí
s rozsvícením vánočního stromečku, které se konalo v pátek
29. listopadu 2019. Rodiče s dětmi vyráběli vánoční ozdoby
na stromeček, který jsme poté společně venku ozdobili.
Vypadal krásně, všem se nám moc líbil. Bylo to velice příjemné
setkání, které bylo zakončeno rozsvícením vánočního stromu
„na paloučku“.
Třída Motýlků (starší děti z MŠ) s prvním stupněm základní školy
vystupovaly na akci Staročeské vánoce, která se uskutečnila 30.
listopadu 2019. Účast byla veliká, dětem se vystoupení povedlo
a sklidily patřičný potlesk.
Ve školce nás navštívila svatá Barborka, která nám za oknem
nechala pozdrav. Návštěvu neodmítl ani Mikuláš s andělem.
A čertíci? Ty jsme nechali venku na čerstvém vzduchu.
Na vánočních besídkách předvedly děti svým rodičům,
tetičkám, strýčkům, babičkám, dědečkům i svým známým to,
co se v průběhu roku naučily.
Den 20. prosinec 2019 byl posledním dnem, který jsme trávili
s dětmi ve školce v tomto roce. Čekání na příchod Ježíška jsme
si zpříjemnili zpíváním a posloucháním koled, štědrovečerním
obědem doprovázeným lidovými tradicemi, jako bylo například
rozkrojení jablíčka či pouštění lodiček ze skořápek. Ježíšek byl
opravdu štědrý, děkujeme.
Za sponzorský dar děkujeme KVD plus. Poděkování patří také
firmě Statech s.r.o. za adventní kalendáře pro naše děti.
Do nového roku přejeme všechno nejlepší.
Mgr. Šárka Truksová
Vedoucí učitelka MŠ
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Informace pro zemědělce a zahrádkáře
o dešťových srážkách za rok 2019

Mistrovské soutěže mužů v kopané
TJ Sokol Dolní Beřkovice

leden

32 l/m²

červenec

60 l/m²

únor

18 l/m²

srpen

37 l/ m²

březen

35 l/m²

září

31 l/m²

duben

31 l/m²

říjen

35 l/ m²

květen

43 l/m²

listopad

39 l/ m²

červen

37 l/m²

prosinec

22 l/ m²

1. pololetí

199 l/ m²

2. pololetí

224 l/ m²

Za celý rok napršelo 423 l/m², což je o 23 l/m² méně než v roce
2018. Hladina spodní vody stále klesá, což je dobře vidět na
pískovně Baraba.
Jaroslav Kroužecký st.

KALENDÁŘ AKCÍ
22.2. 2020
13.3. 2020
14.3. 2020
04.4. 2020
04.4. 2020
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ples chovatelů
školní ples
akce „O pohár mažoretek Panterek“
„Vítání jara“
svoz nebezpečného a ostatního odpadu
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30.05.
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15.03. 13:30
21.03.
28.03.
04.04.
11.04.
18.04.
25.04.
02.05.
09.05.
16.05.
20.05.
23.05.
30.05.
06.06.

A - TÝM
Tišice × DB
DB × Pšovka Mělník B
Obříství × DB
DB × Horní Beřkovice
Mšeno × DB
DB × Všestudy
Libiš B × DB
DB × Horní Počaply
Záryby B × DB
DB × Vojkovice
L. Kostelec × DB
Čečelice × DB
DB × Velký Borek
B-TÝM
DB B × Nebužely
Vraňany × DB B
DB B × Lužec B
Obříství B × DB B
DB B × Mšeno B
Roma Neratovice × DB B
DB B × Dřísy
Všetaty × DB B
DB B × Cítov
Tuhaň × DB B
Velký Borek B × DB B
DB B × Mlékojedy
Byšice B × DB B
Střezivojice × DB B

Vánoční turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol Dolní Beřkovice zorganizoval dne
26.12.2019 tradiční turnaj ve stolním tenise pro
neregistrované hráče. Turnaje se zúčastnilo
19 hráčů z toho 2 ženy. Zápasy turnaje měly
velmi dobrou úroveň a příjemnou atmosféru.
V turnaji zvítězil Pavel Pospíšil z Kralup nad
Vltavou, druhé místo obsadil Radek Bulíř
z Dolních Beřkovic a třetí byl Jiří Šubrt z Lužce
nad Vltavou. Nejlepší ženou byla Eva Mouchová.
Vítězové obdrželi diplomy a poháry.
Mgr. Vladimír Juroška

 ČLÁNKY ČI INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ VE ZPRAVODAJI

V případě zájmu o publikování článků či informací v Obecním zpravodaji žádáme občany, spolky, sdružení, podnikatele či jiné zájemce, aby nám své články, drobnou
inzerci nebo informaci kuveřejnění zasílali na e-mailovou adresu zpravodaj@dolniberkovice.cz. Popřípadě kontaktovali obecní úřad. V následujícím čísle budou
uveřejněny informace dodané do 31.3.2020.
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