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S

blížícím se jarním počasím jsme se opět pustili do
stavebních prací, zejména se jedná o dokončení
a reklamaci stavebních prací na akci „Zateplení základní
školy a instalace rekuperace“ či zateplení bočních stran
bytového domu č.p. 96. Další stavební práce týkající se
pozemních komunikací jsou předjednány.
Dne 31.1.2019 bylo vydáno územní rozhodnutí
o umístění stavby - přechody u autobusových zastávek
u parku a cukrovaru, následně bylo zažádáno o stavební
povolení a v měsíci dubnu bude podána žádost o dotaci na
vybudování těchto přechodů. Dále v rámci dotačních titulů
byla podána žádost o dotaci na akci „Stavební úpravy
mateřské školy“, která spočívá v rozšíření kapacity MŠ, a to
vybudováním nové třídy. Stavební práce budou probíhat
v roce 2020, s těmito pracemi bude probíhat i rekonstrukce
ŠJ. V únoru byla podána žádost o dotaci na vybudování
nového workoutového hřiště, které bude umístěno
u areálu ZŠ. Začátkem března byla na dvoře obecního
úřadu rozebrána zeď z opuky, aby se zvětšil prostor dvora
a vytvořilo se kvalitnější a společné zázemí pro obecní
techniku. V souvislosti s těmito pracemi byly následně
roztříděny a uklizeny zbytky stavebních materiálů, které se
nacházely u zdymadla.
Koncem února byly pořízeny další odpadkové koše
jejichž součástí jsou pytlíky na psí exkrementy, které budou
v nejbližších dnech rozmístěny po obci a bude provedena
instalace 2 ks laviček v lipové aleji. Stav stromů v lipové
aleji a zámeckém parku byl konzultován se správcem
Ing. Srbou, který v budoucnu (do 2 let) plánuje provést
v rámci dotačních titulů celkovou revitalizaci aleje. V rámci
havarijního stavu stromů byl po konzultaci s MěÚ Mělník,
odborem ŽP objednán posudek u arboristické společnosti
na řešení aktuálního stavu stromů v lipové aleji.
Závěrem loňského roku byl pořízen nový čelní nakladač
k traktoru, který bude sloužit k nakládání bioodpadu do
velkoobjemového kontejneru, k terénním úpravám, úklidu
sněhu a dalšímu podobnému využití.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OSTATNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že na území obce Dolní Beřkovice
a Podvlčí, proběhne dne 6. dubna 2019 od 8:00 do 11:00 hodin
svoz nebezpečného a ostatního odpadu. Svoz bude provádět
svozová společnost Tilia Mělník.
Čas a místa sběru
08:00 – 08:45

Podvlčí před č.p. 13

09:00 – 09:45

DB, ul. Nádražní (u kontejnerů na TO)

10:00 – 11:00

DB, Náměstí Míru (naproti zámku)

V části obce Vliněves mohou občané předmětný odpad
odvážet do sběrného dvora společnosti Tilia Mělník v rámci
otevíracích hodin.
Tato služba je poskytnuta zcela zdarma občanům obce DB,
Vliněves a Podvlčí. Při odevzdání odpadů se občané budou muset
prokázat OP (kontrola TP). Odpady mohou odevzdat i občané,
kteří mají v obci chatu, přičemž se musí prokázat OP s dokladem
prokazujícím zaplacení poplatku za TKO pro rok 2019.

 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.

 POPLATKY 2019 - TKO, PES
Připomínáme občanům, že poplatek za TKO ve výši 500 Kč/
osoba je splatný do 30.4. 2019. Poplatek za prvního psa ve
výši 100 Kč, za druhého a každého dalšího ve výši 200 Kč byl
splatný do 28.2. 2019.

POZVÁNKY

UKLIĎME ČESKO

Již 3. ročník v Dolních Beřkovicích,
Vliněvsi a Podvlčí

Letos se již po třetí koná dobrovolná akce Ukliďme Česko. V sobotu 6. dubna 2019
uvítáme každého, komu není lhostejné jeho okolí. Společně si vytvoříme příjemné
životní prostředí ve spolupráci s OÚ Dolní Beřkovice.
V minulých ročnících jsme uklidili velké množství pohozených odpadků a zlikvidovali
černé skládky na Vejcině, jejichž raritou byl na části rozebraný vůz zn. Trabant.
Po druhé spojíme své síly se ZŠ Dolní Beřkovice, která podporuje ekologickou
výchovu a s dětmi se vydá na zvolená místa již v pátek. Sraz účastníků je v 9 hodin
před Restaurací Na Knížecí. Na závěr nás čeká malé občerstvení.

Přihlásit se můžete na www.uklidmecesko.cz/event/20353
Milan Tvrdík a rodiče

Mapa tras na další straně >>
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 ARCHIVNÍ BOHATSTVÍ
ANEB JAK SE PSALO DŘÍVE
V archivech je uloženo obrovské bohatství, které vypovídá o životě
našich předků. A tak při studiu těchto materiálů často narážíme na
zajímavá slova, slovní obraty, slova již nepoužívaná či nám neznámá.
Podívejme se na některé příklady, které mají vztah k našim obcím.
1. Pohlednice před r. 1918 Adresa: Vážený pan Josef Černý, knížecí
zahradník, s paní chotí na Posadovicích, pp. Dol. Beřkovice,
text: Drazí Posadovští! Oznamujeme láskám Vašim, že v neděli
a pondělí se tady bude držet slavné posvícení, na kteréž je Vaší
čestnou povinností určitě se dostavit. O rámus se postará vojenská
u Andrlů. Očekávají Vás Vaši věrní.
2. Text Ředitelství cukrovaru po nepokojích v září 1872: Oni dělníci,
který pro příště pokorně a stále pracovati chtí, se vybízejí, aby se sem
do příští pondělí o polednách dostavili, při čemž se jim oznamuje,
že se hned při začátku v akordu pracovati bude a akordní mzda
v tom způsobu se zvýší, aby každý dělník ku své dnešní vyplacené
denní mzdě ještě přídavek 5 až 15 krejcarů obdržel…

 BĚŽECKÝ-PŘEKÁŽKOVÝ ZÁVOD
JENTAK-RACE

Michael Stojnov s přáteli Vás srdečně zve dne 15.6. 2019
od 10 hodin na běžecký-překážkový závod JENTAK RACE, který bude spojen s večerní zábavou. Podrobnosti
a registrace na https://jentak-race.webnode.cz/

3. Zápis na mleyn Martinovi Fričovi z 25. July 1696: Letha Panie
1697, 1. January na Milostivé prošlé poručení Jeho Nejv. Milosti
Knížete dne 25. July 1696 jest mleyn W Záhorčy Martinovi Fričovi
mlynáři a poddanému knížecímu na ten a takový způsob, k jeho
stálému užívání prodán, a postoupen, takže opáčený Martin Fryč,
týž mleyn panský, toliko samé stavení téhož se dwojím složením
jako i při něm nacházející se orní roly pod 5 strychů vejsevku
nacházejících mlejnských potřeb.
4. Ze školní kroniky vliněvské školy z r. 1887: Na památku sobě
i svým nástupcům uznávám za dobré zmínit se na tomto místě
o kázni, jaká tu panovala ve šk. r. 1886/87. Podepsaný učí již na
pátém působišti (Pohoří, Čimelice, Lužec, Vysoká, Vliněves) a tam
většinou kolem půl druhého sta (!) dítek, avšak taková nevázanost,
drzost, tvrdohlavost (a následuje 6 dalších špatných druhů chování)
nikde jsem neshledal... Připomínám, že v této době do vliněvské
školy chodily i děti beřkovické, škola kol r. 1850 měla na 300 (!)
zapsaných žáků.
5. Povolení přístavby hostince ve Vliněvsi v r. 1879: Slavný Obecní
úřade! V Knižecím hostinci č. 11 ve Vlňovsi zamýšlí řiditelství nový
sklep a lednici s masným krámem vystavěti - pak ze stáje a stodoly
4 byty zříditi. Oznamujíc provedení stavby Slavnému obecnímu
úřadu, žádá se slušně o ohledání místa a schválení stavby. Za tou
příčinou přikládá se dotyčný nákres o dvou exemplářích a kolek
k protokolu 50 kr. Vrchní řiditelství statku v Dolno Beřkovicích
22. dubna 1879 Václav Prošek (22. 4. 1879 byla podána žádost
opovolení stavby a 29. 4. 1879 bylo na místě provedeno šetření
a vysloven souhlas se stavbou.
Poznámka: výše uvedené texty jsou v původním znění, bez úprav

Těchto zajímavostí ze života našich předků je v archivních materiálech,
kronikách a matrikách mnoho. Matriky jsou k nahlédnutí v archivech
s daty zhruba do r. 1920. Můžete využít internetovou adresu
„ebadatelna.soapraha.cz“, v sekci ARCHIVÁLIE po zadání lokality
Dolní Beřkovice je k prohlédnutí Kronika obce do 1962, Kronika
obecné školy do 1939 a Kronika farnosti 1835-1941.
Zpracoval Bohumil Pokorný
s použitím materiálů K. Tichého ml.

Březen 2019

 KÁCENÍ STARÝCH TOPOLŮ NA ZDYMADLE
Během listopadu a prosince minulého roku proběhlo
na beřkovském zdymadle kácení sedmi topolů černých
(lat. populus nigra). Po odborné prohlídce dendrologa bylo
nařízeno nutné pokácení všech sedmi stromů z důvodu
jejich stáří a celkově špatného stavu.
Staré dřeviny začaly ohrožovat bezpečnost zaměstnanců zdymadla a obsluhy plavebních komor.
Velké riziko začaly staré stromy představovat i pro
lodě proplavované ve velké plavební komoře, která
byla v těsné blízkosti topolů. Stromy se nacházely na
dělící hrázi mezi velkou plavební komorou a podjezím
beřkovického vodního díla, které je ve vlastnictví státního
podniku Povodí Labe. Obvody kmenů měřily od 330 cm
do 540 cm a výška stromů činila cca 30 m.
Kácení prováděla odborná firma pana Wolfa, která
se specializuje na rizikové kácení dřevin. Úklid a odvoz
nařezaného dřeva prováděli zaměstnanci zdymadla.
Pokácením těchto starých „velikánů“ přišlo beřkovické
zdymadlo o svou již na dálku viditelnou dominantu.
Po dokončení úklidových prací, které probíhaly během
ledna a února letošního roku, dojde k drobným terénním
úpravám a následnému vysazení nových topolů.
Zbyněk Bryslivec

 INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE
A ZAHRÁDKÁŘE O DEŠŤOVÝCH
SRÁŽKÁCH V ROCE 2018
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
1. pololetí
2. pololetí

32 l/m²
6 l/m²
35 l/m²
45 l/m²
40 l/m²
57 l/m²

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

30 l/m²
43 l/m²
61 l/m²
28 l/m²
8 l/m²
61 l/m²

215 l/m²
231 l/m²

Za celý rok 2018 jen 446 l/m², což je o 86 l/
m² méně než v roce 2017, kdy spadlo 532 l/
m². Pro doplnění autor článku uvádí, že 1 cm
čerstvého sněhu se rovná 1 l vody na m².
Jaroslav Kroužecký st.
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 OHÉDNUTÍ: DOSTAVENÍČKO SE SKUPINOU BONUS A PLES CHOVATELŮ

 HALOVÝ TURNAJ V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

TJ Sokol Dolní Beřkovice uspořádala dne 16. 1. 2019 halový turnaj
v kopané za účasti těchto mužstev: TJ Tišice, TJ Cítov s oddílem „A“
a „B“, TJ Dolní Beřkovice.
Turnaje se nezúčastnilo slíbené družstvo z Horních Počapel.
Celková organizace turnaje byla velmi dobře připravená, o čemž
svědčí plynulý průběh jednotlivých zápasů, které na sebe
navazovaly. Systém turnaje byl určen tak, že hrál každý s každým.
O výsledku rozhodovaly body, v případné shodě vzájemné skóre.
Průběh turnaje ukázal velmi odpovědný a disciplinovaný přístup
všech hráčů a trenérů. To dokazuje i skutečnost, že v průběhu
turnaje nebyl žádný hráč vyloučen. Příznivě na průběh utkání
působil i počet diváků, kterých bylo 60. Velmi aktivně podporovali
výkony jednotlivců i celého družstva. Vedoucím turnaje byl Petr
Štěpánek a jeho zástupcem byl Václav Tajč. Celková organizace
celého turnaje byla velmi dobrá, což zhodnotili všichni trenéři
oddílů. K dobré pohodě turnaje přispěla Alžběta Kortanová, která
zajišťovala občerstvení od začátku až do konce turnaje. Příznivě
k atmosféře turnaje přispěl i správce haly pan Školka.

Celkové umístění oddílů
2.
3.

1.
TJ Cítov B

TJ Tišice

TJ Cítov A

4.
TJ D. Beřkovice

Všechny oddíly obdržely diplomy, poháry a věcné ceny. Nejlepším
střelcem turnaje byl Čížek z TJ Sokol Cítov. Nejlepším brankařem
turnaje byla Bára Hořčicová z TJ Sokol D. Beřkovice. Závěrečného
aktu předávání cen se zúčastnil Petr Štěpánek, Václav Tajč a Emil
Vašíček.
Ukazuje se, že je možné podobné turnaje organizovat častěji.
Za TJ Sokol Dolní Beřkovice
Doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc

KALENDÁŘ AKCÍ
29.3.
31.3.
3.4.
6.4.
6.4.
30.4.
18.5.
15.6.

školní ples
Vítání jara
zápis do 1. třídy
Ukliďme Česko
svoz nebezpečného a ostatního odpadu
pálení čarodějnic a stavění máje
koncert (varhany a housle) – kostel Vliněves
závod JENTAK-RACE

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ V KOPANÉ
– TJ SOKOL DOLNÍ BEŘKOVICE
24.3.
30.3.
7.4.
13.4.
21.4.
27.4.
5.5.
11.5.

neděle 15:00 hod.
sobota 12:00 hod.
neděle 16:30 hod.
sobota 13:30 hod.
neděle 17:00 hod.
sobota 14:00 hod.
neděle 17:00 hod.
sobota 14:00 hod.

Velký Borek
domácí hřiště × Horní Beřkovice
Tišice
domácí hřiště × Hořín
Kralupy 1901
domácí hřiště × Kly
Všestudy
domácí hřiště × Mšeno

 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 17.5. 2019.
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Vydává: Obec Dolní Beřkovice, se sídlem Obecní úřad Dolní Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice, IČO: 00236799, tel.: 315 692 034,
email: zpravodaj@dolniberkovice.cz. Evidenční číslo MK ČR E 10954. Náklad: 560 ks zdarma. 2 / březen 2019 distribuce proběhne v druhé polovině
března 2019, periodický tisk územního samosprávného celku, 6 x ročně.

