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ZPRAVODAJ

Srpen 2020

pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
Vážení spoluobčané,
po delší době se Vám do rukou
dostává druhé číslo obecního
zpravodaje v letošním roce 2020.
Dne 17.03.2020 rezignovala na funkci
místostarostky z důvodů pracovní
neschopnosti a následné mateřské
dovolené Mgr. Michaela Smolová.
Za odvedenou práci, kterou za svého
působení odvedla, jí patří velké
poděkování. Na uvolněné místo
zastupitele obce dle zákona nastoupil
pan Jaroslav Řízek.
Dne 10.06.2020 proběhlo veřejné
zasedání zastupitelstva obce, na
kterém byl zvolen místostarostou
obce pan Miroslav Kuřátko a členem
rady
pan
Zbyněk
Bryslivec.
Z důvodu pandemie COVID 19 došlo
v obci ke zrušení, případně k odložení
společenských, sportovních i kulturních akcí.
Některé akce i přes různá omezení
pokračovaly.
V aleji probíhala výsadba 56 ks lip
srdčitých. Na výsadbu byl poskytnut
příspěvek z Veřejného grantového
řízení stromy 2020 Nadace ČEZ 149
408 Kč.
Na likvidaci pařezů byla poskytnuta
mechanizace od firmy Řehák spol.
s r.o. s obsluhou V. Kymličky.
Výsadbu prováděli zaměstnanci OÚ
ve spolupráci s panem Daliborem

Šťastným. Zalévání stromů průběžně
provádějí členové SDH Dolní Beřkovice. Za to jim děkujeme.
V měsících duben a květen se
realizoval projekt Přechody pro
chodce v obci Dolní Beřkovice, který je
spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem je zvýšit komfort
a zejména bezpečnost pohybu
pěších přes komunikaci III/24637
v obci Dolní Beřkovice a umožnit tak
chodcům plynulý a bezbarierový
pohyb v přidruženém prostoru této
komunikace.
Stavební práce provedla firma
NEUMANN s.r.o. a v současné době
probíhá osázení nových záhonů
u zastávek u parku.
K 31. 12. 2019 ukončila činnost v obci
zubní lékařka. Po oslovení několika
konkrétních lékařů a různých institucí
např.Ministerstvo zdravotnictví, Česká
stomatologická komora, Středočeský
kraj odbor zdravotnictví, Lékařské
fakulty se zatím zubního lékaře
nepodařilo získat. V každém případě
se snažíme zubního lékaře hledat.
V rámci rekonstrukce mateřské školy
plánujeme ordinaci zubního lékaře
přemístit do budovy zdravotního
střediska, kde je již vypracován
projekt a vydáno stavební povolení
na rekonstrukci prostor pro zubního
lékaře.

MÍSTNÍ POPLATKY
Upozorňujeme občany kteří nemají zaplaceny
poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky
za psy, že je OÚ bude bez navýšení přijímat do
31. 8. 2020. Po tomto termínu budou zasílány
upomínky s navýšením v souladu s ust. § 11 zákona
o místních poplatcích.

SBĚRNÉ NÁDOBY
V průběhu června a července byly na sběrných
místech rozmístěny 3 ks 1100 l kontejnerů a 5 ks
nádob 240 l na kovový odpad (plechovky od potravin,
nápojové plechovky a ostatní kovové předměty
z domácností). Dále bylo rozmístěno 5 ks nádob 240 l
na sběr jedlých olejů (oleje jen v uzavřených obalech).

MĚŘENÍ RYCHLOSTI
V současné době probíhá řízení na umístění
stacionárních měřičů rychlostí v Dolních Beřkovicích
a ve Vlíněvsi. V Dolních Beřkovicích jsou vybraná
dvě stanoviště, ve Vlíněvsi zatím jedno ve směru od
Mělníka. Na umístění druhého od Dolních Beřkovic
je třeba žádat o odsouhlasení posunutí dopravní
značky Obec (IS12a), aby toto stanoviště také
splňovalo zákonné podmínky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V červenci proběhlo vítání nejmenších občánků
v nově zrekonstruované místnosti Obecního úřadu.
Starostou obce bylo přivítáno 15 dětí z toho
6 chlapečků a 9 holčiček. Maminky dostaly z rukou
starosty kytičku, pamětní knihu a miminka plyšovou
hračku. Všichni přítomní se poté zapsali do knihy obce
Dolní Beřkovice. Součástí akce bylo vystoupení dětí
z mateřské školy pod vedením Mgr. Šárky Truksové.
Našim nejmenší občánkům přejeme do života vše
nejlepší.
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JAK TO VYPADALO V DOBĚ
KARANTÉNY U NÁS U MAŽORETEK?
I pro nás to byla veliká čára přes rozpočet. Celý podzim a zimu
jsme s děvčaty trávily několik hodin týdně v tělocvičně,
a najednou 2 dny před dnem „D“ bylo vše pryč.
Choreografie, kostýmy, natěšení rodiče i my jako závodníci.
Vše bylo připraveno.
Bohužel to byla i naše domácí soutěž. Soutěž, kde děvčata
měla po roce možnost ukázat se na domácí půdě.
Po úplném uzavření sportovišť, jsem se snažila držet hlavu
vzhůru. Doufala jsem, že se usměje štěstí a sezóna se přeci jen
odstartuje.
Holky musím pochválit, ačkoli mě musely mít za časté
upomínání rády, spolupracovaly se mnou online. Natáčely
doma videa jak trénují a ta mi pravidelně posílala po celou dobu
karantény.
Alespoň tak jsem měla možnost kontrolovat, zda trénují. V tuto
chvíli je prázdninová pauza, a my se těšíme až se sejdeme v září
v tělocvičně a zase se do toho obujeme v plné síle.
Všem přejeme krásné a pohodové prázdniny ve zdraví.
Kateřina Nová, vedoucí mažoretek
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Vážení spoluobčané,
letošní rok byl pro nás všechny velmi obtížný a také pro dobrovolné
hasiče včetně členů zásahové jednotky (JPO III) nebyl jednoduchý.
Jednotka musela vyjíždět v době různých opatření ke všem vyhlášeným
požárním i jiným poplachům a musela samozřejmě plnit i mimozásahové
povinnosti (údržba techniky, úklid v hasičské zbrojnici a další nezbytné
úkoly, jako jsou cvičné jízdy, průběžné opakovací nácviky obsluhy
techniky a povinná školení) pro bezpečný výjezd ke všem zásahům.
Jednotka i přes opatření proti Covid 19, byla vždy akceschopná a nestalo
se, že by nevyjela včas k zásahu.
Stručně vypisuji jednotlivé výjezdy, některé s menší obtížností, ale byly
i takové, které stály hochy z jednotky hodně sil a času.
Výjezdy
23. 2. 2020 – 21.54 hod. technická pomoc odstranění spadlého
stromu na vozovce – Dolní Beřkovice u Josefky (nafoukané větve
z prořezu stromů)
5. 3. 2020 – 15.38 hod. Požár jehličí a kmenu stromu – Vlíněves
pískovna již uhašeno HZS
16. 3. 2020 – 11.49 hod. Požár trávy u cyklostezky – Dolní Beřkovice
Posadovice
7. 4. 2020 – 17.49 hod. Požár velkého foliovníku a dalšího vybavení
zahrady - Račice – návrat v nočních hodinách
29. 5. 2020 – 19.51 hod. Technická pomoc – pátrání po ztraceném
dítěti – Hořín – návrat v nočních hodinách
30. 5. 2020 – 8.31 hod. Technická pomoc – pátrání po ztraceném
dítěti – Hořín – ukončení v odpoledních hodinách.
17. 6. 2020 – 9.35 hod. Požár trávy ve Vlíněvsi naproti vjezdu do
přístavu – cyklostezka.
12. 7. 2020 – 19.20 hod. Požár garáže v Cítově – vyjíždí Tatra CAS
32 a IVECO, dodávka vody pro hasící skupinu, asistence u hašení.
Tomuto výjezdu v neděli večer předcházelo pravidelné zalévání
stromů v aleji k nádraží a při dočerpávání vody do cisterny byl
vyhlášen poplach k výjezdu. Návrat cca v 20.55 hod.
Průběžně - 5x výjezd na zalévání vysázených lip v aleji k nádraží,
vždy min. 3500 litrů vody.
Výjezdy za první půlrok naznačují, že lidé jsou velmi neopatrní, a to
hlavně při projíždění po cyklostezce, kdy se dá předpokládat, že požáry
vznikly převážně neopatrností projíždějících osob.
Žádáme proto občany, aby vždy dbali všech bezpečnostních pravidel,
která vylučují vznik požárů, ať v budovách, tak ve volné přírodě. Jako
příklad velké nezodpovědnosti uvádím hořící pařez po topolech
u cyklostezky, který jsem uhasil velmi obtížně za pomoci 11ti kbelíků
vody. Pařez doutnal do hloubky 40 cm.
Členové Sboru dobrovolných hasičů v letošním roce měli velice omezené
možnosti pro činnost, situace kolem Covid 19 zastavila veškeré akce, ať to
byly schůze, společné akce i činnost pro Jednotku jako údržba a kontrola
vybavení, soutěže a podobně. Akce byly celokrajově zrušeny a do toho
spadl i náš Memoriál Standy Kvídy v září t.r. Pro obnovu některých
akcí bude proveden možný výběr a některé akce budou realizovány
v průběhu druhé části roku. Obnovit pravidelné první pondělky v měsíci
pro úklid hasičské zbrojnice a provádění kontrol funkčnosti vybavení
techniky tak, aby byla kdykoliv použitelná při výjezdech a pomáhala
zachraňovat životy a majetek občanů, a stalo se to vžitým procesem
činnosti.
O dalších plánovaných a uskutečněných akcích vás budeme informovat
v dalším zpravodaji Obce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH, včetně JPO III, za dobrou
práci v prvním pololetí roku 2020 a věřím, že v připravovaných akcích
budeme pokračovat až do konce roku s hojnou účastí všech členů sboru.
V Dolních Beřkovicích dne 13.7.2020
Milan Sedlák, starosta SDH Dolní Beřkovice

ŠKOLA BEZ DĚTÍ? NEČEKANÁ REALITA
Začaly prázdniny a můžeme hodnotit uplynulý školní rok. V září
začalo vše standardně. Novinkou byly netradiční třídní schůzky
v podobě zahradní slavnosti, kde jsme se potkali s žáky a jejich rodiči
a pohovořili o všem, co nás čeká. V lednu jsme dokončili sjednocení
všech školských zařízení sloučením se školní jídelnou. Zdálo se, že
to bude největší a nejzásadnější změna v činnosti školy, která měla
přijít. Ještě v únoru, před nástupem na jarní prázdniny, by nikoho ani
ve snu nenapadlo, co nás čeká. KORONAVIRUS a následné zavření
základní školy a pak i mateřské školy. Po prvotním šoku jsme se rychle
zorientovali a začali plánovat, jak neztratit kontakt s dětmi a jak jim
zprostředkovat výuku. Nejprve jsme elektronicky zasílali úkoly. Po 14
dnech už bylo jasné, že se mimořádná opatření protáhnou. Začali
jsme řešit opravdovou online výuku, tedy i s vizuálním kontaktem
učitelů a dětí. Do této výuky se dokonce zapojila i mateřská škola,
a to s velmi pozitivním ohlasem. Zde je potřeba poděkovat všem
učitelům za to, jak se této nové role zhostili. Díky jejich profesionalitě
se nám podařilo navázat spojení s většinou žáků a pokračovat
v naší práci – v učení. Samozřejmě musíme poděkovat i rodičům,
kteří najednou, ze dne na den, zůstali doma se svými dětmi a nás,
učitele, museli zastoupit. Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení.
Poděkování patří také dětem, které se zodpovědně a pravidelně
účastnily online výuky.
Příznivý vývoj onemocnění COVID-19 umožnil postupné otevření
školy. Nejprve se 11. května vrátili deváťáci, aby se mohli dobře
připravit na přijímací zkoušky a 25. května následovali žáci 1. stupně
ZŠ a děti mateřské školy. 8. června se pak mohli vrátit i žáci druhého
stupně ZŠ. Školní rok jsme nakonec zakončili téměř beze změn.
Ve čtvrtek 25. června jsme se na školní zahradě rozloučili s našimi
deváťáky a popřáli jim mnoho úspěchů v budoucím studiu. V pátek 26.
června jsme předali závěrečná vysvědčení všem žákům a v mateřské
škole proběhlo netradiční loučení se školním rokem ve stylu 80. let.
V dubnu a květnu proběhly zápisy do první třídy a do mateřské školy.
Bohužel také netradičně, bez přítomnosti dětí. V září nastoupí do
budoucí první třídy 16 nových prvňáčků. Do mateřské školy nastoupí
dokonce 27 dětí. Nejprve to vypadalo, že minimálně polovinu
přihlášených dětí budeme muset odmítnout. Ale intenzivní jednání
školy, obce a hygienické stanice nám umožnilo rozšířit mateřskou
školu o jednu novou třídu předškoláků, která bude dočasně umístěna
v prostorách školní družiny na prvním stupni ZŠ.
Snad poslední, za to velmi pozitivní změnou, která činnost školy
ovlivní, je již probíhající kompletní rekonstrukce sociálního zázemí na
druhém stupni základní školy.
Závěrem se sluší poděkovat i kuchařkám školní jídelny, díky kterým
jsme bez problémů zvládli nejen sloučení se školou, ale také složitou
koronavirovou dobu a činnost školní jídelny tak mohla zůstat
v provozu.
Přejeme všem pevné zdraví a krásné, klidné a pohodové léto.
Mgr. Kateřina Doktorová, ředitelka školy
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DRUŽBA 2020
12.09.2020 ve 14.00 hod.

Nadšenci do vojenské historie obce Vlíněves ve spolupráci
s obcí Dolní Beřkovice a firmou STATECH s.r.o. si Vás dovolují
pozvat na sraz vojenských historických vozidel s bohatým
doprovodným programem. Příjďte si připomenout časy
kde v letech 1968 až 1989 probíhalo cvičení vojáků ČSLA
i vojsk Varšavské smlouvy.Přijďte si prohlédnout vojenskou
techniku v pohybu a vyzkoušet si život vojáků ČSLA.
Akce se uskuteční na rozcestí polní cesty mezi
Vlíněvsí a Dolními Beřkovicemi U křížku.
Příjezd po polní cestě, parkování zajištěno na poli
v blízkosti tábora. Možnost vyhlídkového letu vrtulníkem.
Občerstvení a hudba zajištěny.
Srdečně zvou organizátoři

TJ SOKOL
DOLNÍ BEŘKOVICE
V roce 2020 neproběhlo jarní kolo fotbalových soutěží,
A mužstvo odehrálo 9 přátelských utkání.
Podzimní soutěž začíná třetí týden v srpnu.
Při zahájení školního roku se uskuteční nábor žáků
do fotbalových družstev mladší a starší přípravky
a žákovského týmu.
Od července je také otevřen stánek s občerstvením na hřišti.
TJ SOKOL děkuje všem sponzorům a dotačním subjektům
za poskytnutí finančních prostředků k zajištění
a rozvoji sportovní činnosti.

SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
u příležitosti umístění restaurované sochy
Ježíše Krista na kříži do Svatováclavské kapličky
v Dolních Beřkovicích

pondělí 28. září 2020 od 13.00 hodin
Odpoledne pokračuje v Salonu Bondy 0039
promítání videí, které se vztahují
ke kapličce, zvonu a soše.

Na akci spolupracují
Obecní úřad a klub Oáza Dolní Beřkovice,
Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem,
Restaurátorský ateliér Anny Bradnové

 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.
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