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ZPRAVODAJ
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pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

L

etní čas se nám pomalu vytrácí a konec prázdnin
nám připomněl povinnosti, které se týkají našich
školáků a předškoláků. Začal nový školní rok, který
s sebou přinesl změnu týkající se vedoucí učitelky
MŠ, kterou se stala paní Mgr. Šárka Truksová, která
v naší školce působí již řadu let. Na prvním stupni ZŠ
bylo 2. září přivítáno 15 prvňáčků, kterým přejeme
co nejlehčí vstup do školní etapy.
V květnu zastupitelstvo obce schválilo sloučení
školní jídelny k příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola Dolní Beřkovice, příspěvková
organizace s účinností od 1.1. 2020.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OSTATNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že na území obce Dolní Beřkovice a Podvlčí,
proběhne dne 5. října 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 tento den v části obce Vliněves mohou občané předmětný
odpad odvážet do sběrného dvora společnosti Tilia Mělník v rámci
otevíracích hodin od 08:00 do 12:00 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.

 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.

PŘÍSPĚVKY
 VZNIKL SPOLEK PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
VE VLINĚVSI, KTERÝ PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY
Na konci srpna bylo do areálu ZŠ II. stupně umístěno
nové workoutové hřiště, které je již plně funkční
a čeká na své první cvičence. Přístup k tomuto hřišti
je zadní brankou do areálu, která je uzavírána
správcem tělocvičny ve 22:00 hodin. Vzhledem
k tomu, že naše obec v rámci žádosti o dotaci na
vybudování tohoto hřiště byla zařazena jako
náhradník, bylo hřiště zaplaceno z rozpočtu obce.
V první polovině měsíce září probíhají práce na
opravě a údržbě skateparku tak, aby toto zařízení
bylo bezpečné a způsobilé ke sportovnímu využití.
Do současné doby se nepodařil nalézt nástupce,
který by se ujal povinností kronikáře naší obce. Tímto
žádáme občany o součinnost k obsazení této pozice.
Ať již formou samotného přihlášení či doporučení
vhodných kandidátů, kteří by měli zájem o vedení
obecní kroniky. Předem moc děkujeme.

V multifunkčním domě na návsi ve Vliněvsi začal od září působit
nově vzniklý spolek Vlna Vliněves. Jedná se o uskupení několika
maminek z Dolních Beřkovic, které se navzájem podporují při péči
o malé děti. Teď získají pro svoji činnost prostory od obce v přízemí
multifunkčního domu, kde bude k dispozici herna a zázemí kuchyňky
pro přípravu drobného občerstvení s možností využít také prostory
velkého sálu. Spolek plánuje nabídnout členům nejen otevřenou
hernu, kde se mohou potkávat s ostatními rodiči a jejich dětmi, ale
také možnost pravidelného cvičení s hlídáním dětí a v budoucnu také
cvičení pro samotné děti. Spolek je primárně zaměřen na rodiče dětí
do tří let, ale přijít mohou i se staršími sourozenci. Vedení spolku
chystá den otevřených dveří na přelom září a října, občany bude
informovat o termínu prostřednictvím letáků a hlášením obecního
rozhlasu. Pokud hledáte společnost stejně starých batolat pro svoje
děti, pro sebe podporu ostatních rodičů v okolí a chcete získat více
informací o členství ve spolku kontaktujte vedoucí spolku Kristýnu
Hypšovou na tel.: 778766215 nebo emailu: hypsovak@gmail.com.
Vlna Vliněves, z.s., Kristýna Hypšová, prezidentka spolku

OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
V rámci rozvíjení kulturního a společenského života v naší
obci, konaného prostřednictvím různých pořadatelů
(zájmových spolků, sdružení, PO, dobrovolníků či jednotlivců
apod.) hledáme zájemce, kteří by se zapojili do plánování
a organizace všech těchto akcí, a to pod záštitou „kulturní
komise obce“.
V rámci podané žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy
mateřské školy Dolní Beřkovice“ bylo vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace ve výši 3.040.000 Kč, tedy 95 %
způsobilých výdajů. V rámci podané žádosti o dotaci na akci
„Přechody pro chodce v obci DB“ máme předběžnou informaci
o tom, že finanční podpora na tuto akci byla přiznána ve
výši cca 950.000 Kč, přičemž se čeká na vydání rozhodnutí
o poskytnutí této dotace.

V současné době se realizují akce „Rekonstrukce MK ve Vliněvsi,
5. a 7. etapa“ a „16 parkovacích stání“ u zdravotního střediska.

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
Za poslední dva roky se ve škole událo mnoho
změn. Zejména ve školním roce 2017/2018
v jehož průběhu byla ve výběrovém řízení
zvolena současná ředitelka školy Mgr. Kateřina
Doktorová. V následujících letech pak došlo
k pozvolné stabilizaci v řadách pedagogického
sboru a třídy se opět začaly plnit žáky.
Od 1. ledna 2019 se základní škola sloučila
s mateřskou školou v jednu organizaci s názvem
Základní škola a mateřská škola Dolní Beřkovice,
příspěvková organizace. Touto cestou bychom
rádi poděkovali bývalé paní ředitelce školky
Jarmile Provazníkové.
Škola nadále plánuje pokračovat v mnoha již
zavedených akcích. V tomto školním roce se
uskuteční tradiční Beřkovské strašení, Vánoční
jarmark či rozloučení s deváťáky.

JAK SE U NÁS ZÁVODILO
V sobotu, 15. června 2019, byl v zámeckém
parku v Dolních Beřkovicích uspořádán 1. ročník
běžeckého, překážkového závodu

JENTAK-

RACE. A povedl se. Za letního počasí panovala
prostorem milá, veselá a velice přátelská
atmosféra, kterou neustále podporoval úžasný
moderátor pan Čtverák. Součástí sportovního
dne, byl doprovodný program pro děti, kterého
se bravurně zhostily učitelky a žákyně ZŠ
Dolní Beřkovice. Všichni závodníci byli úspěšní
a klobouk dolů před těmi, kteří překonali
především sami sebe. Nikdo se nezranil, nikdo se
v pětatřicetistupňovém horku neupekl.
Finanční výtěžek z akce byl věnován Nadaci policistů
a hasičů. Nadace z této akce obdržela finanční dar
ve výši 12.864 Kč, který bude rovnoměrně rozdělen
mezi obě nadační skupiny – pozůstalé rodiny po
zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby
a těžce postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se
zranili při výkonu služby.
Děkujeme všem účastníkům, sponzorům a lidem,
kteří nás podpořili. Vážíme si každé, drobné i velké,
pomoci, bez které by se celá akce nepodpořila
zrealizovat. Už se těšíme na 2. ročník, který jistě
bude ještě úspěšnější.
Michael Stojnov

Během letních prázdnin proběhl nově
příměstský tábor pro děti ze ZŠ. Žáci si tak
během jednoho červencového týdne mohli
vyzkoušet, jaké to je být ve škole, když se
nemusí učit, ale naopak mohou zažít mnoho
legrace během aktivit, které si pro ně učitelé
připravili. Po úspěchu tábora věříme, že příští
školní rok uspořádáme další a doufáme, že
odvahu přihlásit se najdou i jiní žáci.
Letošní novinkou k zahájení školního roku
je Zahradní slavnost, která je neformálním
setkáním pro všechny děti, rodiče
a příznivce školy.
Závěrem přejeme všem školákům mnoho
úspěchů při studiu.
Základní škola a mateřská škola,
příspěvková organizace.
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20. ROČNÍK TSUNAMI CUP 2019
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

TJ Sokol Dolní Beřkovice zorganizovala již 20. ročník
Tsunami cup v Dolních Beřkovicích. Tento turnaj se vždy
těšil velkého zájmu oddílů středočeského kraje i mimo něj.
V rámci krajského úřadu středočeského kraje byla záštita nad
turnajem převzata profesorem Zdeňkem Seidlem, radním
středočeského kraje pro školství, sport a mládež. Za tuto
záštitu TJ děkuje a domnívá se, že je velmi významná pro
organizování podobných turnajů i v budoucnosti. Tímto aktem
se ukázalo, že středočeský kraj podpořil tuto, pro obec Dolní
Beřkovice, významnou akci. Celková příprava a organizace
turnaje spočívala také v tom, že byly zajištěny prostory pro
ubytování, parkování a možnosti stanování zdarma. Ředitelem
turnaje byl TJ pověřen Miroslav Hrdý, který zabezpečoval
celkovou organizaci hracího systému, činnosti rozhodčích
a pořadatelské služby. Hrací systém
byl rozdělen do dvou skupin, kde
hrál každý s každým v systému
1+4. Průběh utkání jednotlivých
oddílů ukazoval na obrovský zájem
a snahu předvést fotbalové umění,
a to především kombinační schopností
a účinnou střelbu. Je potřeba pochválit
hráče všech mužstev, že v průběhu
turnaje nedošlo k žádnému zranění, což
nasvědčuje velkou míru ohleduplnosti při
jednotlivých zákrocích.
Značnou míru na dobrém průběhu
a organizaci měli rozhodčí, kteří velmi náročně
posuzovali každý náznak nedovoleného
zákroku a tím velmi dobře přispěli k tomu,
že nedošlo k žádnému zranění. Rozhodčí
velmi bedlivě sledovali činnost jednotlivých
hráčů a mužstva jako celku a napomáhali k co
nejlepším fotbalovým výkonům. Za tuto práci
si zaslouží obrovské poděkování.

ČTĚTE
NÁVODY

Instalujte
a užívejte tepelné
a jiné spotřebiče
v souladu s průvodní
dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE
OTEVŘENÝ OHEŇ

Nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen svíček, sporáku, krbu
a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY

Při kouření a odhazování nedopalků
do odpadkových košů nedopalky
vždy dokonale uhaste.

Zásluhu na dobré připravenosti hřišť pro turnaj má správce
sportovního areálu Pavel Růžička a pořadatelé, kteří mu
napomáhali po dobu celého turnaje udržovat pořádek
a čistotu v celém areálu.
Negativním jevem turnaje byl bouřkový systém, který třikrát
během turnaje narušil jeho průběh. Tento negativní jev brali
všichni jako samozřejmost.
Dále chceme uvést pořadí vítězů v tomto 20. ročníku. Umístění
jednotlivých mužstev je následující:
1. místo obsadil tým

BOŽKOV

2. místo obsadil tým

Golden Boys z Roudnice

3. místo obsadil tým

Happy Guyz z Cítova

Cenu útěchy získal tým Nelahozeves All stars team. Cenu
pro nejlepšího střelce si odnesl Slavomír Válka z týmu Happy
Guyz. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Richard Osvald ml.
z týmu Šampóni Chotěšov. Všechny týmy obdržely poháry,
medaile a věcné ceny, které zobrazují přiložené fotografie.
V rámci turnaje proběhla zábava, kde hudbu zajistil DJ Dan
Hampl. Průběh turnaje si nedovedeme představit bez zajištění
občerstvení.
Obecně můžeme hodnotit turnaj jako úspěšný, a to nám dává
záruku pro organizování 21. ročníku v roce 2020, na který
předem zveme oddíly kopané. Závěrem si zaslouží poděkování
účastnící turnaje a rodinní příslušníci. Těšíme se na účast na
21. ročníku tohoto turnaje.
Doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc

KONTROLA KOMÍNŮ

Dodržujte pravidla na údržbu
a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel
hořlavé látky, popel ukládejte
do nehořlavé nádoby.

domov i sebe

POUČTE SVÉ DĚTI

Dejte z dosahu dětí zápalky,
zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI
DOMÁCNOST

Instalujte hlásiče požáru, vybavte
domácnost hasicími spreji
a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU
UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu,
uzávěry vody a plynu musejí být řádně
označené a přístupné.

KONTROLUJTE
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Kontrolujte pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ
CHODBY
A SCHODIŠTĚ
V případě požáru
oceníte, že budete
moci z hořícího
domu rychle utéct
a zachránit členy
rodiny.

domov i sebe
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 EHD 2019 - DNY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH
Dne 14.9. 2019 mezi 10 a 16 hodinou
1. Historický vodočet u Labe
2. Dům č.p. 39

 SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ
NAVRÁCENÍ ZVONŮ DO KAPLIČKY SV. VÁCLAVA
Dne 28.9. 2019 od 14 hodin.

Letní zábavné

odpoledne

 PRONÁJEM POZEMKU

Nabízím do pronájmu místním občanům parcelu cca 640 m2
k využití pro cca 2 zahrádky do dlouhodobého pronájmu
v lokalitě Horní Hájek. Výše nájemného – za údržbu.
Jan Fiala, tel.: 602 230 532

 NABÍDKA - PROVOZ KIOSKU

TJ Sokol Dolní Beřkovice nabízí k provozování kiosek ve
sportovním areálu TJ Sokol od 1.11.2019.
Veškeré informace zájemcům sdělí telefonicky p. Tajč na čísle
777 067 376 nebo na emailu: tjsokoldb@seznam.cz
Výbor TJ Sokol Dolní Beřkovice

 NABÍDKA SLUŽBY – ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY

Nabízím službu znevýhodněným lidem a seniorům dostat se
k lékaři, na úřady, nákupy a jiné. Dopravu zajistím vlastním
autem. Cena dopravy jen za náklady na pohonné hmoty –
1 km / 2 Kč. Dopravu si můžete objednat 24 hod předem na
telefonním čísle 604 355 137 nebo osobně na adrese: Stanislav
Bardoun, Nerudova ulice č.p. 211, Dolní Beřkovice.
Stanislav Bardoun

 OHÉDNUTÍ NA FOTOGRAFIÍCH – Tsunami cup, Letní

zábavné odpoledne, příměstský tábor ZŠ, workoutové hřiště,
stavba parkoviště u ZS

 KALENDÁŘ AKCÍ
14.9.
28.9.
5.10.
25.10.
8.12.

Dny kulturního dědictví
Sousedské setkání
Svoz nebezpečného a ostatního odpadu
Strašidelná škola
Vánoční koncert - kostel Vliněves

 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 15.11.2019.

 INFORMACE O ZPRAVODAJI
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