OBECNÍ
ZPRAVODAJ

Listopad 2019

pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
Vážení spoluobčané,

příroda je neoblomná a pomalu nám přináší zimu. Jsme
rádi, že jsme zrealizovali akce „16 parkovacích stání“
a „rekonstrukci komunikací ve Vliněvsi etapa 5 a 7“.
Další stavební práce týkající se dopravní infrastruktury
akce „přechody pro chodce v obci DB“ budou realizovány
příchodem jara. V současné době již končí přípravné
práce na zadávacím řízení na akci „rekonstrukce MŠ
a ŠJ“, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení se
zahájením stavebních prací 6/2020. Stále monitorujeme
dotační tituly a naší snahou je dosáhnout alespoň na
část finančních prostředků. Mimo státních a evropských
dotačních titulů se snažíme získat i finanční podporu
na veřejnou zeleň od Nadace ČEZ, kterou chceme
využít na obnovu části stromů v lipové aleji. V budově
II. st. základní školy došlo z důvodu technického
stavu k výměně elektrického rozvodu v jedné ze tříd,
přičemž došlo i k výměně osvětlení za LED světla.
V dalších třídách je stav obdobný, a proto v nich bude
také postupně docházet k výměně elektroinstalace.
Pro projekt kanalizace a vodovodu Podvlčí je geodety
doměřována nová trasa od Podvlčí do Dolních Beřkovic,
která musela být prověřena dle ust. § 36 zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Byly navrženy
a prověřeny dvě trasy podél železnice, které vedly
přes mnoho dílčích pozemků a vyjednávání o věcných
břemenech nebylo úspěšné ve všech případech. Nakonec
byla zvolena trasa od dolního konce Podvlčí vedoucí
většinou po bývalých polních cestách (ve vlastnictví
obce a Státního pozemkového úřadu) až k ulici Hálkova,
přičemž projednávána trasa vede i po pozemcích rodu
Lobkowiczových se kterými obec v současné době věc
projednává.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
POMOCNÍK PRO
SENIORY A ZDRAVOTNĚ
ZNEVÝHODNĚNÉ
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– I.C.E. KARTA NEBOLI
SENIORSKÁ OBÁLKA

I.C.E. KARTA neboli Seniorská obálka
vznikla ve spolupráci Ministerstva práce
a sociálních věcí a krajské samosprávy
v rámci projektu Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň.
Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case
of Emergency“, což znamená „pro případ
naléhavé pomoci“ nebo „v případě
nouze“. Od října 2019 začne pomáhat
i v Mělníce a okolních obcích.
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Co I.C.E. KARTA – Seniorská obálka
je a jak může pomoci?
Jedná se o tiskopis, který je určený
především seniorům a zdravotně znevýhodněným
osobám, žijícím v domácím prostředí, a to pro řešení krizových situací,
jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci.
V takových chvílích člověk bývá často rozrušený, nesoustředěný
a nedokáže reagovat ani odpovídat na otázky záchranářů, hasičů či
policie. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc proto může být právě
dobře vyplněná I.C.E. KARTA – Seniorská obálka, která se jistě stane
pomocníkem i pro rodiny osob v krizové situaci, jejich blízké nebo pro
pracovníky sociálních služeb.
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Blíží se Vánoce, jedny z nejkrásnějších svátků v roce.
Svátky, kdy trávíme více času se svými blízkými ve svých
rodinách. Vzhledem k tomu, že zpravidla toto období od
listopadu do Vánoc utíká rychleji, než chceme, dovolíme
si Vás pozvat mimo jiné na první pořádaný adventní
koncert, který se uskuteční v neděli 8.12. 2019 od 17 hodin
v kostele ve Vliněvsi a každoroční setkání u vánočního
stromu, které se koná dne 20.12. 2019 od 18 hodin.

Jak I.C.E. KARTA – Seniorskou obálku vyplnit?
Vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost každého seniora nebo jeho blízké
osoby. Je důležité, aby byly informace co nejaktuálnější a napsané
čitelně tiskacím písmem. Při vyplňování se postupuje podle návodu,
který byl vytvořen „v barvách semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější,
naopak zelené je na vůli každého, zda tyto údaje chce poskytnout. Ať už
jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména
praktického lékaře.

V tomto letošním posledním vydání zpravodaje
děkujeme všem pracovníkům obecního úřadu za jejich
odvedenou práci během roku. Poděkování rovněž patří
všem zastupitelům, všem členům zájmových spolků
v obci, příspěvkovým organizacím a Vám vážení občané,
kteří jste přispěli k dobrému chodu obce a k tomu, že si
společně budujeme lepší a krásnější prostředí. Vážení
spoluobčané, dovolte nám, abychom Vám popřáli
krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2020
Vám přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pracovní
úspěchy a vzájemnou úctu s porozuměním.

Kam se I.C.E. KARTA – Seniorská obálka umisťuje?
Tiskopis se po vyplnění složí na třetiny do tvaru podlouhlé obálky, aby byl
na přední straně vidět červený nápis I.C.E. KARTA. Pro bezpečné uchování
je dobré použít průhledný plastový obal. Pro umístění v domácnosti
doporučují složky integrovaného záchranného systému POUZE dvě místa
– buď dveře lednice pomocí magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř,
kam lze k připevnění použít klip nebo oboustranně lepicí pásku.

Miroslav Hrdý, starosta obce
Mgr. Michaela Smolová, místostarostka
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Jak obálku získat?
Tiskopis si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Další jsou ke stažení na
webových stránkách města Mělníka www.melnik.cz. Případně se můžete
také obrátit na Městský úřad Mělník, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
na paní Danu Poustkovou 731 751 526 nebo Lenku Bruthansovou
315 635 434. Přejeme Vám, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali
využít, ale abyste díky ní byli lépe připraveni.
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STRAŠIDELNÁ ŠKOLA
Na oblíbenou akci Strašidelná škola jsme se připravovali téměř měsíc.
Při organizaci se zapojili učitelé 1. i 2. stupně, učitelky z mateřské
školky, dále rodiče našich žáků a žáci 2. stupně. Všichni připravili
13 stanovišť, kde děti plnily jednoduché úkoly a sbíraly razítka
do startovní kartičky.
Vše vypuklo v pátek 25. 10. 2019 v 17 hodin. Nejprve byli vypuštěni na
strašidelnou trasu, která začínala ve školní zahradě, malí strašpytlíci
(nejmladší děti). Větší děti počkaly na tmu, aby si mohly ještě lépe
užít strašidelnou atmosféru. Na trati bylo možné potkat hodně
děsivých bytostí, např. dýňové divoženky, zombíky, čarodějnice ze
školy Harryho Pottera, vodníky, šílenou jeptišku, ďáblovu nevěstu
a jiné děsivé nadpřirozené bytosti a postavy z říše mrtvých. Cestu
nám ukazovaly hřbitovní svíčky. Zavedly nás i do budovy školy, jež
byla krásně strašidelně vyzdobená. Když děti cestu zvládly a získaly
všechna razítka ze stanovišť, směnily si ještě startovní kartičku
za drobnou odměnu.

Na konci si děti mohly zařádit
na strašidelném disco reji. Na
všechny také čekalo výborné
občerstvení. Některé maminky
napekly sladké a slané dobroty.
Školní jídelna upekla chutné pizzy.
Zbytek občerstvení nachystaly paní
učitelky.
Akce se vydařila nad naše očekávání. Na trať se vydalo více
než 150 dětí. Brány školy se zavřely za posledními strašidýlky
asi v 19:30 hodin. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací.
Také děkujeme za zapůjčení techniky, za darované dýně, za
občerstvení atd.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Beřkovice

S tol n í te n i s
V letošním roce se účastnili někteří hráči stolního tenisu TJ Sokol
Dolní Beřkovice 13. mistrovství Evropy veteránů (MEV) ve stolním
tenise v Budapešti, a to od 1.7 – 6.7.2019. V neděli 30. 6. proběhlo
ubytování části české výpravy v hotelu, poté akreditace v hale a večer
slavnostní zahájení. V pondělí 1. 7. byly na programu kvalifikační
skupiny dvouher, v úterý kvalifikační skupiny čtyřher, ve středu byl
volný den, ve čtvrtek byl na pořadu systém K.O. (vyřazovací systém)
pro dvouhry, pátek K. O. čtyřher a slavnostní zakončení. Sobota byla
finálovým dnem MEV 2019. Na mistrovství Evropy byl vytvořen nový
rekord a to 3389 hráčů a hráček. Hráčů Slovenska bylo 107, hráčů Čech
184. Česká výprava byla složena z 83 hráčů a hráček (zájezd) a zbytek
české výpravy doplnili individualisté. V počtu hráčů na šampionátu

zaujímala Česká výprava krásné druhé místo za bezkonkurenčně
prvním Německem.
Za TJ Sokol Dolní Beřkovice se zúčastnili tito hráči: Milan Danaj,
Tomáš Danaj, starosta obce Dolní Beřkovice Miroslav Hrdý - občané
obce Dolní Beřkovice. Dále MUDr. Josef Brauner, Světluška Borecká
a Eliška Krejčová - občané Kralup nad Vltavou, ale dlouholetí hráči TJ
Sokol Dolní Beřkovice. Eliška Krejčová přivezla z tohoto šampionátu
medaili za čtvrté místo ve čtyřhře v kategorii nad 85 let. Tato hráčka,
která ještě hraje mistrovské zápasy za oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Dolní Beřkovice v soutěži 2. třídy okresního přeboru letos oslavila
92 let. Dnes je již přihlášena na Mistroství světa veteránů ve stolním
tenise v roce 2020 ve francouzském Bordeaux.

Miroslav Hrdý, starosta obce
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30 LET

SVOBODY
1989-2019
Vzpomínkové akce na Sametovou revoluci
z roku 1989 zaplavují doslova celou republiku
a Základní škola v Dolních Beřkovicích
není výjimkou. Již od září žáky 2. stupně
seznamujeme s událostmi československých
dějin let 1948-1989 napříč všemi předměty.
Prostřednictvím dobových filmů, fotografií
a vyprávění pamětníků se snažíme dětem
přiblížit nejen důvody vedoucí k 40letům
totality, ale i běžný život lidí v socialistickém
Československu a události, které nakonec
vyústily v pád železné opony. Jako škola
jsme se zapojili do projektu „Jeden svět na
školách“, díky kterému jsme získali materiály
nejen k výuce, ale i k chystané výstavě 30 let
svobody. V říjnu jsme s žáky ze 7. A navštívili
interaktivní výstavu Komunikace 89 na
Letenské pláni, kde jsme byli doslova vtaženi
do víru událostí listopadu 1989 a s úžasem
jsme zjišťovali, jakým způsobem se bez
internetu a mobilů předávaly informace
z Prahy do dalších měst a obcí po celém
Československu. Na své si přišli i osmáci
a deváťáci, kteří se zúčastnili workshopu
v Knihovně Václava Havla v Praze a seznámili

se tak s životem vůdčí osobnosti Sametové
revoluce a prvního polistopadového
prezidenta. Informace o tom, jak se kdysi
žilo, čerpají žáci i z rozhovorů s pamětníky,
které hledají ve svých rodinách, a s kterými
připravují interview. Mohou si tak
sami udělat představu, jak totalitu, ale
i revoluční dny, prožívali jejich nejbližší
a mohou porovnat změny ve společnosti se
současnou dobou. Třešničkou na pomyslném
dortu a vyvrcholením našeho snažení je
projektový den 15. 11. 2019. Dopoledne
budou žáci se svými třídními učiteli formou
pracovních dílen dotvářet jednotlivé
projekty, promítat si dokumentární filmy
a následně debatovat. Páťáci a šesťáci se
zúčastní besedy s panem Martinem Pecinou,
jedním ze zakládajících členů a někdejším
mluvčím mělnického Občanského fóra.
Chybět nebude ani zpívání dobových písní,
které se staly symboly revoluce. Odpoledne
od 15:00 je připraven program pro rodiče
a přátele školy. Návštěvníci se mohou těšit
na retro výstavu předmětů běžného dne
socialistického Československa a prezentaci

POVINNÉ
ČIPOVÁNÍ
PSŮ
Připomínáme, že od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost novela
zákona č. 302/2017 Sb, o veterinární péči, která zavádí
povinnost označit každého psa elektronickým čipem.
Povinné očkování psa proti vzteklině bude od 1.1. 2020
platné pouze tehdy, pokud je pes označen čipem. Kdo
nemá psa ještě očipovaného, musí si tuto službu zajistit již
individuálně.

práce žáků. Zlatým hřebem odpoledne
bude retro módní přehlídka, jejímiž hlavními
aktéry budou samotní žáci, kteří předvedou
dobové modely, a dokonce budou sami celou
akci moderovat. Pro zájemce je připraveno
i školní kino, kde promítneme dokumentární
film z projektu Příběhy bezpráví s názvem
1989: Dopisy psané přes železnou oponu.
Věříme, že se nám společným projektem
podaří alespoň trošku nastínit žákům
společnou historii Čechů a Slováků a třeba
v nich i vzbudíme zájem dozvědět se něco
víc. Závěrem bychom moc rádi poděkovali
všem, kdo nám umožnili celý projekt
zrealizovat tím, že zapůjčili předměty,
oblečení či fotografie na výstavu. Velmi
dobře si uvědomujeme, že se mnohdy jedná
o rodinné poklady, které mají pro majitele
velkou hodnotu. Díky patří i všem rodičům
a prarodičům, kteří se se svými dětmi podělí
o vzpomínky. Každé Vaší pomoci si velmi
ceníme.
Kolektiv pedagogů
2. stupně ZŠ Dolní Beřkovice.

DIGITÁLNÍ
SIGNÁL
DVB-T2

V celé České republice se mění starý televizní
signál na moderní DVB-T2. Postupně se dotkne
všech domácností, které přijímají vysílání pomocí
venkovní či klasické antény nebo společné antény
pro bytové domy. Jako první vypnou 27.11.

své stávající vysílání vysílače Žižkov
a Cukrák, jejichž signál přijímá většina

domácností v Praze a středních Čechách.
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ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

POZVÁNKY

Obecní úřad oznamuje občanům, že v období od
23.–27.12. 2019 bude zavřeno.
Obec Dolní Beřkovice
ve spolupráci
s příspěvkovými organizacemi
si Vás dovolují pozvat na

Obec Dolní Beřkovice
Vás zve na

adventní

KONCERT

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
do kostela STĚTÍ sv. JANA KŘTITELE
ve Vliněvesi

8.12. 2019

SETKÁNÍ

od 17.00 hodin

vstupné dobrovolné

Karolína - Cingrošová Žmolíková
Varhany - Petra Kunfrontová
Žesťové kvinteto - Brass Five

U VÁNOČNÍHO
STROMU
pátek 20.12.2019 od 18:00 hodin
Přijďte si poslechnout vánoční melodie
v podání žesťového kvintetu při lahodné chuti
jablečného závinu s teplým nápojem

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.

HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

Sdružení OÁZA Vás tímto srdečně zve od ledna
2020 na vybraná divadelní představení pod
záštitou a s finanční podporou obecního úřadu.
1. představení se koná 23.1.2020 od 19 hodin
„Sestra v akci“.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle: 601 333 954
u paní Anny Maňákové. V případě většího zájmu
zajistí obec i dopravu.

Poradenství k DVB-T2

OHLÉDNUTÍ NA FOTOGRAFIÍCH

Televizní a Satelitní Servis, poradenství
s přechodem na DVB -T2. Instalace - servis TV &
SAT • Tajč Václav ml. Tel.: 777 067 376

KALENDÁŘ AKCÍ
21.11.

Setkání seniorů

1.12.

Mikulášská nadílka

30.11.

Staročeské Vánoce

08.12.

Vánoční koncert - kostel Vliněves

20.12.

Setkání u vánočního stromu

 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 31.12.2019.
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