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 DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V NAŠÍ OBCI

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
1 176

273

23,21

272

Strana
číslo

název

272

100,0

Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy

1

Klub angažovaných nestraníků

0

0,00

-

2

Strana nezávislosti ČR

0

0,00

-

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

-

4

Národní socialisté

0

0,00

-

5

Občanská demokratická strana

53

19,48

X

6

ANO, vytrollíme europarlament

2

0,73

X

7

Česká strana sociálně demokratická

11

4,04

X

8

Romská demokratická strana

0

0,00

-

9

Komunistická strana Čech a Moravy

21

7,72

X
X

10

Koalice DSSS a NF

5

1,83

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

0

0,00

-

12

Koalice Rozumní, ND

3

1,10

X

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

0,73

X

14

NE-VOLIM.CZ

0

0,00

-

15

Pro Česko

0

0,00

-

16

Vědci pro Českou republiku

5

1,83

X

17

Koalice ČSNS, Patrioti ČR

0

0,00

-

18

JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

0

0,00

-

19

PRO Zdraví a Sport

2

0,73

X

21

Moravské zemské hnutí

0

0,00

-

22 Česká Suverenita

0

0,00

-

23

0

0,00

-

7

2,57

X

TVŮJ KANDIDÁT

24 HLAS

1

0,36

X

26 Koalice STAN, TOP 09

25

Koalice Svobodní, RČ

18

6,61

X

27

34

12,50

X

28 Svoboda a přímá demokracie -T.Okamura (SPD)

30

11,02

X

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

-

30 ANO 2011

66

24,26

X

31

Agrární demokratická strana

0

0,00

-

32

Moravané

0

0,00

-

33

PRVNÍ REPUBLIKA

0

0,00

-

34 Demokratická strana zelených

2

0,73

X

35

0

0,00

-

2

0,73

X
X

Česká pirátská strana

BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.

36 Koalice Soukromníci, NEZ

5

1,83

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

37

Evropa společně

0

0,00

-

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

2

0,73

X

40 Alternativa pro Českou republiku 2017

1

0,36

X

Ke sportování dětí, mládeže či dospělých můžeme v naší obci využít
následující sportoviště a dětská hřiště. Pro děti je jedno velké dětské
hřiště v zámeckém parku se skluzavkami, kolotočem, závěsnými
a pružinovými houpačkami a lavičkami. Menší dětské hřiště je
v malém parčíku u ulice Nerudova, které je vybaveno sestavou
se skluzavkou, dvěma závěsnými houpačkami s nově přidanou
pružinovou houpačkou ve tvaru letadla a provazovým žebříkem.
V prostorách zahrady Restaurace Na Knížecí se nachází houpačka
tzv. houpací hnízdo, provazový žebřík a pružinová houpačka;
navštívit toto hřiště je možné v otevírací době restaurace. Další
dětské hřiště je umístěno v areálu fotbalového hřiště, kde najdeme
herní sestavu včetně houpacího hnízda, pružinovou houpačku,
provazový žebřík a lavičky k posezení. Dětská hřiště jsou také
v Podvlčí a Vliněvsi. V Podvlčí se nachází 2 ks závěsných houpaček
a nově přidána pružinová houpačka ve tvaru koně. Hřiště ve Vliněvsi
se skládá ze sestavy se skluzavkou a pružinové houpačky. Vedle
dětského hřiště je umístěno hřiště s povrchem z asfaltu k hraní malé
kopané, házené či basketbalu. K využití starších dětí, a nejen jich,
slouží v obci skatepark, který se nachází u Labe v blízkosti lávky,
dále se v areálu ZŠ II. stupně nachází ovál a venkovní víceúčelové
hřiště, k dispozici je zde tělocvična (přístavba), kde se nachází
cvičební pomůcky (trampolínky, malé cvičební nářadí); informace
o využití venkovního hřiště, možnosti cvičení a volných termínech
využití tělocvičny je možné zjistit u správce přímo v tělocvičně ve
všední dny od 15:30 hodin do 22 hodin, o víkendech od 9 hodin do
22 hodin. V areálu TJ Sokol, se nachází fotbalové hřiště, tenisové
kurty, asfaltová plocha a tělocvična s florbalovými brankami
a basketbalovými koši. Veškeré tyto prostory jsou možné využít
po dohodě se správcem tohoto areálu, který se nachází v budově
tělocvičny; popřípadě s TJ Sokol.
V současné době probíhá u většiny dětských hřišť renovace
spočívající v drobných opravách, doplnění herních prvků a nových
nátěrů. V měsíci červnu by měly být nainstalovány dvě venkovní
branky u Horního Hájku.
Obec v blízké budoucnosti neplánuje vybudování dalšího dětského
či jiného sportovního místa kromě (již v minulém čísle zmiňovaného)
workoutového hřiště.

 INFORMACE „KANALIZACE A VODOVOD
DOLNÍ BEŘKOVICE – PODVLČÍ“
V rámci této akce byla již podepsána Smlouva o dílo se společností
VHS PROJEKT, s.r.o. na
I. vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení
s názvem „Kanalizace a vodovod Dolní Beřkovice – Podvlčí“ pro
jednotlivé objekty:
 objekt A (kanalizační síť + přípojky)
 objekt B (napojení Podvlčí na vodovod + přípojky)
 objekt C (zokruhování vodovodní sítě v Dolních Beřkovicích
II. zajištění inženýrských činností pro vydání společného povolení
stavby na jednotlivé objekty
III. vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
pro jednotlivé objekty

OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
 UKONČENÍ ČINNOSTI KRONIKÁŘE OBCE

PANA BOHUMILA POKORNÉHO

 KOTLÍKOVÁ DOTACE
Dle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od roku 2022
provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. Dne 3.5.2019 byl vyhlášen
Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
ve Středočeském kraji 2019 – 2023“. Účelem dotace je podpora
výměny kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech na území Středočeského kraje k dosažení pozitivního
přínosu pro životní prostředí. Dotace bude poskytována konečným
uživatelům pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu
programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020 (OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich
prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch
požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností
až od určitého budoucího data. Předmětem dotace přidělované
konečným uživatelům dle tohoto Programu bude podpora výměny
původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za:
 tepelné čerpadlo,
 kotel pouze na biomasu - ruční,
 kotel pouze na biomasu- automatický,
 plynový kondenzační kotel.
Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu:
 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele
v případě, že je projektem realizován plynový kondenzační
kotel. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše
95 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu v případě, že je
projektem realizován kotel pouze na biomasu s ručním
přikládáním. Konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše
100 000 Kč.
 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu konečného uživatele
v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo
automatický kotel pouze na biomasu. Konečný uživatel může
obdržet dotaci nejvýše 120 000 Kč.
Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje): nový kotel/
zdroj včetně nákladů na jeho instalaci, novou otopnou soustavu,
rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření,
úpravy spalinových cest, projektovou dokumentaci. Novinkou
programu je, že budou umožněny zálohové platby (předfinancování).
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto
Programu činí 515 516 277,88 Kč. Lhůta pro podávání žádostí
o dotace bude zahájena dne 3.6.2019 od 10:00 hodin a ukončena
dne 30. června 2022 do 16:00 hodin, nebo do vyčerpání peněžních
prostředků určených na Program. Podrobnější informace ke
způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech jsou zveřejněny
na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje: https://www.
kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikovedotace-2019-2023 nebo stránkách Státního fondu životního
prostředí: https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove- dotace/
kotlikove-dotace-3-vyzva/

Kronikář obce pan Bohumil Pokorný se po 48 letech rozhodl ukončit svou
funkci kronikáře naší obce, kterou vykonával v letech 1971–4/2019. Jeho
povinností coby kronikáře bylo sepsat události v rozsahu cca 15 stran
formátu A4, přičemž tuto svou povinnost rozšířil, když začal sbírat výstřižky,
plakáty a jakékoliv zprávy o naší obci a dělal z nich roční soubory. Začal
pořizovat fotografie o událostech, pamětihodnostech či o významných
místech ze kterých pořizoval alba. Psal články do novin, účastnil se
různých soutěží, psal rešerše do Ústavu regionálních dějin v Brně, pomáhal
občanům při získávání informací o jejich rodu, studentům při vypracování
seminárních prací o historii našeho okolí, pořádal vlastivědné exkurse,
výlety či historické přednášky a mnoha dalších podobných činností, které
souvisejí s historií naší obce či blízkého okolí. Patří do kolektivu kronikářů
blízkého okolí, kdy se účastnil všech jejich akcí. Zprvu psal kronikářské
zápisy ručně do kroniky po panu Červinkovi, po dopsání knihy psal zápisy
na psacím stroji, následně na svém osobním PC.
Vedení obce panu kronikáři za jeho obrovské nasazení při vedení kroniky
naší obce velice děkuje! Váží si jeho dlouholeté a obětavé činnosti, která
daleko přesahovala rámec povinností, které by měl kronikář vykonávat.
Přejme mu tedy hlavně hodně zdraví a spokojenosti v soukromém životě.
Vzhledem k výše uvedenému, je nyní naše obec bez aktivního
a oficiálního kronikáře. Věříme, že se tuto situaci podaří v brzké době
změnit a nalezneme plnohodnotného nástupce, který to nebude mít
lehké, neboť „laťka“ byla nasazena vysoko.

 REAKCE NA ČLÁNEK V MĚSÍČNÍKU MĚLNICKO
Vedení obce se ohradilo a reagovalo na zavádějící informace uvedené
v článku v dubnovém čísle Měsíčníku Mělnicko. Dle sdělení redakce,
bude tato reakce otisknuta v jeho dalším čísle ve znění: Vedení obce
Dolní Beřkovice se ohrazuje proti článku JAK SE PROSAZUJE DOBRÝ
KŠEFT autora: Iniciativa STOP spalovně, který vyšel v dubnovém čísle
MĚSÍČNÍKU Mělnicko, neboť informace uvedené o Dolních Beřkovicích
jsou autorem článku účelově zkreslené a vytržené z kontextu. Obec
Dolní Beřkovice podporuje postup obce Horní Počaply týkající se ZEVO
a je proti výstavbě spalovny. Předložené dopravní řešení týkající se
obchvatu našich obcí je nyní zastaveno a obec Dolní Beřkovice společně
s dalšími okolními obcemi požaduje vypracovat změnu dopravního
řešení. Část textu vztahující se k volebním slibům a jejich hodnocení
autorem, považuje vedení obce za nekorektní a nemající žádný význam
k uvedenému textu. Dle zjištění byly podklady pro zveřejněný článek
připraveny z přepisu rozhovoru s Ing. Peterou. Rozhovor naleznete
zde: https://region.rozhlas.cz/pripravili-jsme-sedm-velkych-projektu-nazmirneni-nasledku-sucha-rika-namestek-7789686.

 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.

 ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Dědičová ukončuje svou praxi stomatologa ke konci roku
2019, z důvodu odchodu do penze. Vzhledem k tomu, že končí i další
stomatologové v okrese Mělník a situace týkající se chybějících
stomatologů v ČR je alarmující, nelze v současné době říci, zda se najde
pro naší obec nový stomatolog. Jsou podány inzeráty hledající nového
stomatologa jak ze strany MUDr. Dědičové (vzhledem k předání její
klientely), tak ze strany obce. V rámci vybudování nové ordinace, která
by se měla nově nacházet v prostorách zdravotního střediska, probíhají
přípravné práce k tomu, aby se mohlo začít s rekonstrukcí.

 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.
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PŘÍSPĚVKY

UKLIĎME ČESKO

 KAM A JAK HLÁSIT PÁLENÍ KLESTÍ?

Pálení klestí má svá jasná pravidla. Pálit komunální a průmyslový
odpad na volném prostranství je zakázáno. Každé pálení klestí je
třeba ohlásit na Krajské operační středisko Hasičského záchranného
sboru středočeského kraje v Kladně, tel: 950 870 011 nebo přímo
v elektronickém formuláři na webových stránkách.
Návod na elektronické ohlášení
Na webových stránkách http://www.hzscr.cz v části Služby pro
veřejnost - Evidence pálení (https://paleni.izscr.cz/).
V ohlášení uvést:
 datum s časem, kdy bude pálení prováděno;
 místo, kde bude probíhat pálení;
 osobu s telefonickým kontaktem, která za pálení odpovídá.
Při případném kontaktování operačním důstojníkem je nutné dbát
jeho pokynů a poskytnout potřebné informace o pálení.
Neohlášené pálení může mít za následek planý výjezd hasičů, který
se společně s finančním postihem za přestupek hradí.
Při spalování hořlavých organických látek na volném prostranství,
je třeba dodržovat:
 při náhlém zhoršení počasí (silném větru) je nutné pálení přerušit
a oheň uhasit
 v lese místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
z důvodu přenosu požáru lesní hrabankou
 místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím
hasebních látek
 opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně
 místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně
kontrolovat
 příjezdové cesty vedoucí k místům pálení nesmí být zataraseny
 spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od
objektů a porostu
 plošné vypalování porostů je zakázáno
Stanislav Kvída, Velitel hasičů

 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/

První dubnovou sobotu se uskutečnil již třetí ročník celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Letošního ročníku se zúčastnilo 3 532 skupinek.
Tato akce začíná být velmi populární a každým rokem přibývá více
lidí, kterým není lhostejné, jak to v jejich okolí vypadá.
V naší obci byl zahájen úklid již v pátek, stejně jako loni pod záštitou
ředitelky základní školy Mgr. Kateřiny Doktorové. Do práce se dalo
150 školních dětí se svými učiteli.
V sobotu se sešlo 25 lidí, kteří se vydali po silnici směrem k Cítovu,
kde bylo vytipováno hlavní úklidové místo. Po cestě jsme plánovali
zastavit u keřnatého porostu vedle nádražní budovy, kde na nás
letos čekal rozebraný sprchový kout, pneumatiky a mnoho pytlů
komunálního odpadu vyhozený nájemníky nádražní budovy
s vyplněnou složenkou :-).
Pak jsme již vyrazili na hlavní úklidové místo. V zimních měsících
a zvláště na jaře bylo patrné, že se v prostoru mezi Josefkou
a motodráhou nachází mnoho odpadu. Realita byla však mnohem
drsnější, než se z jedoucího auta mohlo zdát. Do pytlů jsme uložili
50ks lahví od vína, cca 100kg izolace od drátů elektrického napětí,
pneumatiky a pět pytlů odpadků vyhozených z auta.
Během akce jsme se shodli, že je zapotřebí stále informovat občany
o možnosti odvážet své odpady zdarma do sběrného dvora ve Vliněvsi.
Chtěl bych poděkovat vedení obce, které se postaralo o odstranění
uklizených odpadků a poskytlo občerstvení účastníkům.
Děkuji také všem, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí
a občas se ohnou a seberou odpad ze země, i přestože ho nevyhodili
oni sami.
Přál bych si, abychom se příští rok sešli ve větším počtu a našli méně
odpadků.
Milan Tvrdík
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 OHÉDNUTÍ NA FOTOGRAFIÍCH

– Vítání jara, pálení čarodějnic a stavění máje, koncert v kostele, Mažoretky Panterky

KALENDÁŘ AKCÍ

 PODĚKOVÁNÍ

„Děkuji všem, kteří projevili upřímnou soustrast a byli se mnou v těžké
chvíli, kdy jsem ztratila svého milovaného manžela, pana Václava
Vachela.“
Ludmila Vachelová

15.6.
29.6.
14.–15.7.
24.8.

závod JENTAK-RACE
OSLAVY 100. výročí vzniku TJ Sokol Dolní Beřkovice
TSUNAMI CUP 20. ročník
OBECNÍ ZÁBAVA

 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 21.7.2019.

 INFORMACE O ZPRAVODAJI

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. 3 / květen 2019 distribuce proběhne začátkem
měsíce června 2019, periodický tisk územního samosprávného celku, 6 x ročně.

