OBECNÍ
ZPRAVODAJ

Duben 2021

pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
Vážení spoluobčané,
v lednovém Zpravodaji jsme informovali
o různých omezeních v souvislosti s pandemií COVID 19. V současné době již počet
nakažených klesá a již se postupně začínají
některá opatření postupně uvolňovat. Zatím existuje celostátní registr pro očkování
ve kterém se mohou starší občané zaregistrovat, přičemž se bude hranice věku
postupně snižovat. Jsme v kontaktu s obvodní lékařkou v naší obci a jakmile začne
očkování obvodními lékaři a bude potřeba
pomoc obce tak je připravena požádat
o naší pomoc.
V průběhu měsíce dubna budou dodány
plastové nádoby na plasty, papír a biodpad.
Žádáme občany kteří budou požadovat
dovezení nádob přímo do domu, aby se

ČERVEN
1. červen
8. červen
15. červen
22. červen
29. červen

přihlásili na Obecním úřadě a podepsali
smlouvu o výpujčce. Svozový den bude
každé úterý, začátek svozu plánujeme od
1.6.2021. Pokud na úterý připadne státní
svátek budou nádoby vyvezeny následující
den po státním svátku. V měsících prosinec,
leden a únor budou nádoby na bioodpad
vyváženy v intervalu 1 × za měsíc. Časový
plán vývozu nádob z odpady je uveden
v tabulce.
Půjčitel
(Obec
Dolní
Beřkovice)
přenechává nádoby na tříděný odpad
vypůjčiteli na dobu 72 měsíců. Nenastanouli jiné okolnosti, stává se novým vlastníkem
předmětu výpůjčky prvním dnem po
uplynutí 72 měsíční lhůty od podpisu této
smlouvy vypůjčitel. Tímto okamžikem na
něj přecházejí všechna vlastnická práva
a povinnosti.

ČERVENEC

bioodpad
plast
bioodpad
papír
bioodpad

5. října
12. říjen
19. říjen
26. říjen

3. srpen
10. srpen
17. srpen
24. srpen
31. srpen

LISTOPAD

bioodpad
papír
bioodpad
plast

UPOZORNĚNÍ
SVOZOVÉ FIRMY
KOMUNÁLNÍHO ODPADU FCC
NERATOVICE
V posledních měsících se v obcích při svozu
komunálního odpadu objevují stále častěji
popelnice GAMA které nesplňují normu
ČSN EN 840-1. Na základě zkušeností
se svozem těchto popelnic, jsou to
nádoby velmi nekvalitní a při vyklápění
odpadu na svozovém voze dochází velice

SRPEN

7. červenec
plast
13. červenec bioodpad
20. červenec
papír
27. červenec bioodpad

ŘÍJEN

Dále ještě žádáme občany kteří ještě nemají
uhrazen poplatek za odvoz TKO za minulé
roky, aby neprodleně učinili.

2. listopad
9. listopad
16. listopad
23. listopad
30. listopad

ČASOVÝ
PLÁN
ODVOZU
ODPADŮ
2021

bioodpad
papír
bioodpad
plast
bioodpad

ZÁŘÍ

plast
bioodpad
papír
bioodpad
plast

4. květen
11. květen
18. květen
25. květen

PROSINEC
7. prosinec
14. prosinec
21. prosinec

papír
bioodpad
plast

bioodpad
papír
bioodpad
plast

OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
často k poničení těchto nádob. Vzhledem
k výše uvedenému nelze uplatňovat
náhradu škody za popelnice značky GAMA
poničené při svozu odpadu svozové firmy.
Doporučujeme občanům tyto popelnice
nenakupovat.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
V průběhu měsíce února proběhlo
výběrové řízení na Společnou projektovou
dokumentaci pro stavební povolení, výběr
zhotovitele stavby a provádění díla pro
investiční akci Stavební úpravy školní
jídelny Dolní Beřkovice. Osloveno bylo pět
firem. Vítězem výběrového řízení se stal
Ing. arch. Karel Musil.

Začátkem měsíce dubna proběhlo výběrové řízení pro vypracování projektové dokumentace pro bytový dům po seniorské
a startovací bydlení v Dolních Beřkovicích.
Do soutěže se přihlásily dva uchazeči, vítězem se stala na základě nejnižší ceny skupina City Upgrade architekti.

a poškozené stromy nahrazeny novou výsadbou a u stávajících stromů provedeno
ošetření a řez.
Výsadba a nahrazení starých stromů
za novou výsadbu by mělo proběhnout
i v dalších lokalitách obce i ve Vliněvsi.

KANALIZACE
A VODOVOD PODVLČÍ

VÝSADBA A OŠETŘENÍ
STROMŮ V OBCI
I v letošním roce plánujeme ošetření
a další výsadbu stromů v obci. Odborné
firmě bylo zadáno vypracování dendrologického posudku na stromy v obci a v lipové aleji, kde by i letos měli být suché

K projektu kanalizace a vodovodu do
Podvlčí jsou v současné době již ke
zpracování doloženy souhlasy všech
vlastníků dotčených pozemků a již by
nemělo nic bránit dopracování projektu
k podání žádosti o stavební povolení.

ˇ Dolní BeRkovice
ˇ
HasICI
v roce 2020 a co bude v roce 2021
Rok 2020 byl poznamenán nezbytnými opatřeními proti šíření COVID
19 a samozřejmě opatření mělo vliv i na činnost hasičů po celý rok 2020.
Jednotka požární ochrany (JPO ) při SDH Dolní Beřkovice však musela být
stále připravena kdykoliv vyjet k nahlášenému požáru, živelné pohromě nebo
k technické pomoci. Jednotka vyjížděla v roce 2020 třináctkrát a to následovně:
 23.2.2020 / 21.54 hod. Technická pomoc
odstranění větví na silnici za Josefkou směr
k Cítovu. Silný vítr navál neuklizené větve po
provedené prořezávce správou silnic. Větve
odstraněny,
 5.3.2020 / 15.38 hod. Požár u pískovny
Vlíněves- doutnající strom a porost okolo.
Uhašeno HZS Mělník.
 16.3.2020 / 11.49 hod. Požár polní porost,
tráva – cyklostezka u Posadovic. Uhašeno.
 7.4.2020 / 17.49 hod. Požár foliáků
v Račicích.

 29.5.2020 / 19.51 hod. Pátrání po ztraceném
dítěti v kočárku, bezvýsledně, pokračování
bude další den ráno (přerušeno pro tmu
a špatný neprůchodný terén).
 30.5.2020 / 8.30 hod. Celodenní
pokračování v pátrání po ztraceném dítěti
v kočárku (bezvýsledně).

 17.7.2020 / 06.58 hod. U Cítova směrem
k horkovodu údajně hoří, nebyl nalezen
žádný kouř, ani známky požáru......??
 31.7.2020 / 13.00 hod. Požár pšenice
nastojato. Chodeč.
 5.8.2020 / 17.40 hod. Požár strniště a části
porostu na zahradě ve Vlíněvsi.

 17.6.2020 / 6.58 hod. Požár travního
porostu u Posadovic. Na třech místech.

 9.8.2020 Technická pomoc – odstranění
spadlého stromu – pískovna Vlíněves

 12.7.2020 / 19.20 hod. Požár značného
rozsahu. Hořela garáž u rod. domu v Cítově.

 22.12.2020 / 11.28 hod. Požár osobního
auta v Horní Hájek, Dolní Beřkovice

V krátkosti jen shrnu akce SDH v roce 2020 (převážně již byly uvedeny v minulých zpravodajích).
ཛྷ od března 2020, kdy opatřením proti šíření nákazy Covid 19 byly omezeny veřejné a skupinové činnosti
SDH a tak zůstaly jen výjezdy JPO III, nezbytná údržba a příprava techniky a vybavení jednotky tak,
aby byla neustále připravena k výjezdu.
ཛྷ po uvolnění opatření se podařilo uskutečnit Dětský den s večerním „Posezením u Labe“ a v září
víkendové soustředění hasičů.
ཛྷ Memoriál Standy Kvídy, který se stal již tradicí, byl zrušen a také byly zrušeny pravidelné schůze členů
a pravidelný úklid HZ jedenkrát za měsíc. Zůstalo tedy „jen“ udržování a kontrola techniky a vybavení
potřebné k okamžitému výjezdu k zásahu.
ཛྷ již tradiční akce ČERTI, Mikuláš a Andělka se nekonaly pro děti na sále, ale byl připraven a realizován
výjezd k dětem do domovů, kde byly odměněny děti, které nezlobily a i ty, které zlobily, dostaly svůj
dáreček.
Pokud se situace s covidem zlepší natolik, aby bylo možné uskutečnit alespoň Dětský den s Posezením
u Labe a Memoriál S.Kvídy, rádi to připravíme, aby se děti odpoledne a hasiči večer mohli pobavit a pokud
se stihne připravit oslava 140 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Dolních Beřkovicích, sejdeme se
v hasičské zbrojnici a zavzpomínáme si opět po deseti letech na všechno, co se u hasičů událo, co se zlepšilo
a co by se mohlo zlepšit.
Přejeme všem, aby přečkali toto těžké období ve zdraví a pohodě a abychom se sešli v hojném počtu
na všech pořádaných akcích.

V Dolních Beřkovicích dne 24.3.2021, Milan Sedlák, starosta SDH Dolní Beřkovice

Duben 2021

ODSTAVENÁ VOZIDLA V OBCI
Žádáme občany, kteří mají dlouhodobě odstavená vozidla bez registračních značek na veřejných prostranstvích, aby tyto vozidla odstranily.

SPONZORSKÝ DAR - RESPIRÁTORY FFP2
Pan Jaroslav Čermák daroval pro občany obce 450 ks respirátorů
FFP2. Další respirátory zakoupila Obec Dolní Beřkovice a postupně
byly rozdány občanům obce ve věku nad 65 let v počtu 5 ks na osobu.
Celkem více jak 250 občanům. Pokud někdo z této skupiny občanů tyto
respirátory nedostal, tak prosím kontaktujte Obecní úřad a respirátory
budou následně dodány.

ˇ
Novinky ze života v mateRské
škole
V tomto náročném období se snažíme, aby nepříznivá situace kolem
COVID-19 dopadala na děti co možná nejméně. Cílem školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je, aby život ve školce
byl pro dítě radostí, zábavou, zdokonalováním se ve všech oblastech, navazováním nových dětských přátelství, učení se toleranci,
samostatnosti i pomoci druhým. Hlavním úkolem je výuku zkvalitňovat, přicházet s činnostmi, které jsou pro děti nevšední a lákavé.
V pátek 12. 2. 2021 se v naší mateřské škole konal červený den, který
byl především symbolem lásky ke své rodině a blízkým. Všichni jsme
dorazili do školky v červeném oblečení. Některé děti se z důvodu
nemoci účastnit nemohly, přesto nám poslaly fotografii v červeném
oblečení. Každá třída měla připravený zábavný program, například
divadelní představení pohádky O Červené karkulce či dramatizaci
pohádky O červené řepě.
Ve středu 25. 2. 2021 se uskutečnil dlouho očekávaný karneval.
Všechny masky byly nápadité. Děti i paní učitelky si karnevalový rej
užily. Nechyběl tanec, soutěže či karnevalové představování masek.
Malou ochutnávku naleznete ve fotogalerii webových stránek školy
www.zsdolniberkovice.cz
Panu Zdeňkovi Kvídovi patří velké poděkování za finanční dar pro
děti, ze kterého jsme pořídili startovací sady Bee-bot včelky. Jedná
se o zábavnou, edukativní hračku, která u dětí rozvíjí prostorovou
orientaci, logické myšlení a plánování. Zejména u našich předškoláčků je velmi oblíbená.
Děkujeme rodičům, především paní Veronice Mejdrechové a Vendule Chrlové, za darované hračky, které věnovaly do třídy Včeliček.
Třída předškolních dětí dočasně sídlí v areálu 1. stupně základní školy v prostorách bývalé školní družiny. Zde se děti pilně připravují na
velmi důležitou událost, zápis do první třídy základní školy.
Do konce školního roku zbývá ještě několik měsíců, ve kterých plánujeme s dětmi přivítat jaro, odemknout jarním klíčem školní zahradu, proměnit se v čarodějnice a čaroděje, oslavit dětský den nebo
se rozloučit s našimi předškoláky. Pevně věříme, že vše uskutečníme podle našich představ, protože tím největším dárkem pro nás je
úsměv na dětských tvářích. Přejeme všem pevné zdraví.
Mgr. Šárka Truksová, Vedoucí učitelka MŠ

Vzpomínka na Leopoldinu
Dobrzenskou z Lobkowicz
18. března 2021 zemřela v nedožitých 95 let v Kanadě
poslední nejstarší žijící princezna ze zámecké vily v Dolních
Beřkovicích Leopoldina. Narodila se ve vile v roce 1926 jako
třetí a předposlední dcera prince Leopolda, který byl místním
starostou hasičů a Sokola, členem občanské strany a působil
v obecním zastupitelstvu. Leopoldina s legrací vzpomínala,
jak byla místní kapela zklamána z jejího narození jako další
dcery a ne syna. Když se to kapela od doktora dozvěděla
sbalila fidlátka a odkráčela od vily do nejbližšího hostince
zapít ten smutek.
Leopold svou dceru Leopoldinu posílal jako první z místní větve
Lobkowiczů do obecní školy. Neměla tedy již ryze šlechtickou
výchovu, ale naopak byla vychovávána v duchu vlastenectví
a uvědomělého občana, jak si to její otec přál. Pro občany to
bylo překvapující, někteří jí vytýkali, že by se jako princezna
neměla tak důvěrně sbližovat s místními a zachovat si svůj
odstup a raději si užívat tradičních výhod, ale i přísných
povinností, které příslušely odpradávna princeznám – tak, jak
na to byli místní zvyklí. Další část Beřkováků ji zase vytýkala její
„šlechtictví“, považovali ji za princezničku podobně jako ostatní
tři dcery prince Leopolda a dívali se na ní skrz prsty.
Leopoldina ale nepatřila již mezi ty, které se na kolejnicích místní
cukrovarské vlečce učily chodit a balancovat svou noblesní
chůzi jako její starší sestry. Dokázala si uchovat svůj odstup od
všech nařčení, chodila k Hypšům na zavináče jako každý druhý
a s kamarádkami si hrála ve staročeské chaloupce v parku,
kde se předchozí generace princezen učila uklízet a vařit! Její
přirozené chování ji stejně jako jejím sestrám zařadilo mezi
místní občanstvo se všemi atributy „normálních“ dětí.
Jak tvrdila, nikdy se jako
princezna necítila. Dokázala skloubit roli zastánce tradičních vlastností
příslušících šlechtě – pracovitost, zodpovědnost,
vytrvalost, víru a zároveň
si osvojit vlastenecké občanské postoje. V květnu roku 1945 jiný český
šlechtic Jan Dobrzenský
z Chotěboře Leopoldině
v Beřkovicích před vilou
nasadil snubní prsten,
když seskočil z korby náklaďáku vezoucí ruskou
osvobozeneckou armádu.
Její další život se ubíral na
Vysočinu do Chotěboře.
Jako poslední princezna měla svatbu v zámecké kapli v Beřkovicích, čemuž přihlížely i davy občanů.
Za dramatických okolností emigrovala v roce 1948 těhotná,
s manželem, dvěmi dětmi a chůvou. Pak se usadila v Kanadě,
kde se učila znovu žít. Že to nebyl blahobytný život emigrantky,
dokazuje její autobiografická kniha „A hudba přestala hrát“.
Její otec zemřel předčasně v roce 1933 a matka Františka
dožívala do roku 1958 zastrčená v podkroví zámecké vily,
než jí bylo komunisty dovoleno emigrovat. Po roce 1989
navštěvovala pravidelně svůj druhý domov v Chotěboři.
V Evropě a v Beřkovicích byla naposledy v roce 2018. Nezbývá,
než se připojit k slovům jejího syna Jana: „Truchlíme nad touto
výjimečnou ženou, která během svého života překonávala
velké otřesy, ale vždy s důstojností a odvahou.“
K. Tichý.

OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
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ˇ
ODPOCINKOVÉ
MÍSTO U CYKLOSTEZKY
Začátkem letošního roku rozšířil Tomáš Bílek o několik prvků odpočinkové místo v blízkosti historického vodočtu u cyklostezky. K původní lavičce, které zhotovil v minulosti, doplnil další prvky,
a to stolek,odpadkový koš a hlavně velmi pěknou venkovní miniknihovnu.
Myslíme, že se jedná o velice
zdařilé dílo ,které ocení nejen
místní občané, ale i další uživatelé cyklostezky. Tyto prvky jsou
většinou z recyklovatelného materiálu, nebo z materiálu, který
by jinak skončil jako kovový odpad.

INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE A ZAHRÁDKÁŘE

DĚŠŤOVÉ SRÁŽKY V ROCE 2020
leden
únor
březen
duben
květen
červen

9 l/m²
65 l/m²
50 l/m²
9 l/m²
37 l/m²
99 l/m²
1. pololetí
2. pololetí
2019
2020

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

15 l/m²
101 l/m²
78 l/m²
62 l/m²
16 l/m²
17 l/m²

269 l/m²
289 l/m²
423 l/m²
558 l/m²

Za celý rok 2020 napršelo o 135 l/m² více vody než v roce
předcházejícím. Pokud budou letos srážky jako v loňském
roce, mohl by se srážkový deficit pomalu vyrovnat.
Jaroslav Kroužecký st.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
I OSTATNÍHO ODPADU
DATUM KONÁNÍ: 24.04.2021
Upozorňujeme občany že dne 24.04.2021
se uskuteční svoz nebezpečného
a ostatního odpadu.
ཛྷ 8.00 – 8.45 hod.
ཛྷ 9.00 – 9.45 hod.

Podvlčí před čp.13
Dolní Beřkovice Nádražní ul.
(u kontejnerů TO)
ཛྷ 10.00 – 11.00 hod. Dolní Beřkovice Náměstí míru
(naproti zámku)
V části obce Vliněves mohou občané
předmětný odpad odvážet přímo
do sběrného dvora společnosti Tilia Mělník.

