OBECNÍ
ZPRAVODAJ

ÚNOR 2022

pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
Vážení spoluobčané Dolních Beřkovic, Vliněvsi a Podvlčí,
začal nám další rok, který mám bude snad přinášet více radostí a optimizmu než
rok minulý. V loňském roce nás provázely po většinu roku různá omezení, která nám
v mnohém znesnadnila běžný život. Budeme věřit, že letos bude situace podstatně
příznivější, a že se uskuteční všechny akce které chceme uspořádat, a také akce které
plánují uspořádat zájmové organizace a spolky v obci.

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 17.12.2021 proběhlo za dodržení
stanovených nařízení, tradiční setkání občanů u vánočního stromu za poslechu koled v podání Podřipského žesťového kvintetu s tradičním svařákem a štrůdlem.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ POSADOVICE
Na žádost občanů Posadovic byla z důvodu vyšší bezpečnosti podána žádost
na snížení maximální povolené rychlosti.
Žádost byla schválena a v průběhu měsíce
prosince byly instalovány svislé dopravní značky povolující maximální rychlost
70 km/hod.

LÁVKA PŘES LABE
Počátkem roku 2022 byla oslovena společnost ČEZ Teplárenská a.s. ohledně znovuotevření lávky přes Labe. Z vyjádření vyplývá, že stávající lávka nevyhovuje současně
platným zákonům, vyhláškám a normám
pro pěší provoz, včetně přístupů na ni. Zejména pak vyhlášce č. 104/1977 Sb. a vyhlášce č. 398/2009 Sb., kterou by musela
při zamyšlených úpravách přístupových

schodišť, resp. při případné rekolaudaci na
pěší lávku splňovat. Bohužel ani v kolaudačním rozhodnutí z roku 1984 nebylo dohledáno, že by lávka byla zkolaudována mimo jiné
i jako lávka pro pěší. Aby tato lávka splňovala vyhlášky a normy pro pěší provoz, jsou
náklady dle návrhů projektantů (ve čtyřech
variantách) od 25 do 60 mil. Kč (v cenách
roku 2021) a tudíž neúměrné vysoké.
V případě, že by lávka byla zpřístupněna
pro pěší a pro cyklisty, tj. veřejnosti a nesplňovala by technické a bezpečnostní
normy, pak by ČEZ Teplárenská byla v případě úrazu apod. odpovědna za náhradu
škody a nesplnění technických a bezpečnostních norem by pravděpodobně mělo
dopad i do otázky pojištění ČEZ Teplárenské proti takovým rizikům, včetně trestně
právní odpovědnosti. S ohledem na tyto
skutečnosti se společnost ČEZ Teplárenská
rozhodla lávku nechat pro veřejnost trvale
uzavřenou s tím, že bude vy-užívána pouze
pro technologické účely zaměstnanci společnosti ČEZ Teplárenská a zaměstnanci
údržby.

LÉKÁRNA
Počátkem letošního roku byly opětovně
nabídnuty k pronájmu prostory lékárny

ke znovuotevření těchto prostor. Bohužel situace v tomto oboru je velice složitá, největší a dlouhodobý je personální
problém a v této situaci nepomáhá ani
neregulovaný vznik lékáren který tento
problém ještě více prohlubuje. V dnešní
době není objektivně reálné, aby se situace zásadním způsobem zlepšila.
Budeme se proto snažit prostory bývalé
lékárny využít přínosným způsobem pro
občany.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A OSTATNÍHO ODPADU
Oznamujeme občanům, že na území obce
Dolní Beřkovice a Podvlčí, proběhne v sobotu 2. dubna 2022 od 8:00 do 11:00 hodin
svoz nebezpečného a ostatního odpadu.
Svoz bude provádět svozová společnost
Tilia Mělník. Čas a místa sběru: 8:00 –
8:45 Podvlčí před č.p. 13, 9:00 – 9:45
Dolní Beřkovice, ul. Nádražní (u kontejnerů na TO) 10:00 – 11:00 Dolní Beřkovice,
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 Dolní Beřkovice, 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 2022.

OBJEKT BÝVALÉHO VINAŘSTVÍ č. p. 101

Koncem loňského roku byla vyhotovena studie pro využití budovy č. p. 101 bývalého vinařství. V západním křídle tomto objektu se
počítá s umístěním obecního úřadu s napojením na vstupní halu. V podkroví západního křídla jsou navrženy byty. Ve středové části
se bude nacházet knihovna a zasedací místnost. Ve východním křídle jsou prostory pro společenské akce a pro setkávání občanů
a další pronajímatelné prostory.

OBECNÍ ZPRAVODAJ pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE
Ke dni 31.01.2022 byla ukončena smlouva o provozování kanalizační sítě se společností Středočeské vodárny a.s.
Od 01.02.2022 bude kanalizaci provozovat Obec Dolní Beřkovice.Poplatek za stočné pro rok 2022 je určen od bývalého
provozovatele na 49,07 Kč s DPH/m³. Poplatek za stočné se
bude hradit Obci Dolní Beřkovice.
Dodavatelem vody zůstávají nadále Středočeské vodárny.
Kontaktní telefon pro hlášení poruch kanalizace: 725 580 974

ODPADY A SVOZ NEBEZPEČNÉHO
A OSTATNÍHO ODPADU
Žádáme občany, aby do nádob na tříděný odpad, ukládali jenom ten odpad, na který je nádoba určená. Odpad který nepatří do těchto nádob je možné bezplatně odevzdat v určené
dny pro občany Dolních Beřkovic, Vliněvse a Podvlčí do sběrného dvora Tilia ve Vliněvsi.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve čtvrtek 31.03.2022 ve 14.30 hod. se uskuteční v sále Restaurace Na Knížecí setkání seniorů s hudbou a občerstvením. Tato akce se uskuteční v případě že nebudou v platnosti
vládní nařízení omezující pořádání těchto akcí.

VZDĚLÁVACÍ POŘADY AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
V úterý 19.4.2022 v 18.00 hod. se uskuteční v Multifunkčním
domě ve Vliněvsi vzdělávací pořad „Zábavná historie jídla
a vaření“. Všichni jste srdečně zváni.

Miroslav Hrdý, starosta

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dolní Beřkovice

Vážení občané,
v dnešním příspěvku do Zpravodaje Obce Dolní Beřkovice budu velmi
stručný, protože převážnou část roku jsem již zhodnotil v posledním
zpravodaji. V podstatě zůstává napsat jen o prosinci2021, kdy se toho
již moc neudálo.
Vymalování celé hasičské zbrojnice proběhlo těsně před vánočními
svátky a ještě ve stejném termínu byl proveden částečný úklid po
malování tak, aby v případě vyhlášení poplachu bylo možné bez
problémů vyjet k zásahu. Dokončení úklidu bylo provedeno hned
na začátku roku 2022.
Velkou akcí ještě byla návštěva Mikuláše, Andělky a Čertů ve
zbrojnici, odkud tradičně vyjížděli do rodin s dětmi podle objednání
předem. Jako každoročně bylo několik zlobivých dítek varováno, že
když se nepolepší, maminka použije proutek, který dostala od čertů.
Stačí ho zlomit a čertiska si pro zlobiváka přijdou. Zřejmě to zabralo.
Žádná maminka proutek nemusela zlomit.
Průběh celé akce byl
zachycen dokumentaristou a tak poskytuji několik fotek pro
připomínku celé akce.
Ještě jednou Vám
všem přeji hodně zdraví a síly do roku 2022
a věřme, že v tomto
roce bude lépe......

Milan Sedlák, starosta
SDH Dolní Beřkovice

TENISOVÝ KROUŽEK
RESTAURACE NA KNÍŽECÍ
CHYSTÁME PRO VÁS:
27.2. DĚTSKÝ KARNEVAL A DALŠÍ AKCE ....
SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOK A INSTAGRAM
WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURACENAKNIZECI
WWW.INSTAGRAM.COM/RESTAURACE_NAKNIZECI

HLEDÁME NOVÉ PARŤÁKY!
KUCHAŘE/KUCHAŘKU
BRIGÁDNÍKY NA OBSLUHU ZAHRÁDKY
TEL.: 315 695 472 WWW.NAKNIZECI.EU

V posledních dvou letech covidová doba zahýbala celou společností,
a stejně tak měla i svůj dopad na tenisový kroužek mládeže v Dolních
Beřkovicích. K dnešnímu dni tenisové tréninky navštěvuje 15 dětí
v rozmezí 8–15 let.
V zimě 2020, kdy byla státem zakázána návštěvnost všech sportovišť,
se 12 svěřenců pravidelně dvakrát týdně účastnilo online cvičících
tréninků, kde všichni účastníci měli zapnuté kamery, aby nepřicházeli
o vzájemný kontakt, a cvičili dle přípravy trenérky, a tak se udržovali
stále v pohybu i v době nouzového stavu. Pravidelná účast na

MAŽORETKY
PANTERKY DOLNÍ
BEŘKOVICE
Závodní sezóna nám klepe na dveře a my pečlivě trénujeme
a dokončujeme nové choreografie. Samozřejmě i nám, jako všem
ostatním kazí Covid situace vše, co může. Ať se jedná o závody, které
nám stále ruší, o akce, na kterých jsme měli účinkovat. Stejně jako
místní pohárovou soutěž, kterou jsme
jako domácí tým měli v plánu uspořádat.
My se však nenecháme rozhodit a pevně
doufáme, že jarní sezóna odstartuje jak má.
Zároveň doufáme, že hodiny v tělocvičně a
tvrdá práce nebyla jen tak.
V tuto chvíli máme tři věkové skupiny do
16 let a nejmladší mažoretce jsou čtyři
roky. Všechna děvčata jsou moc šikovná!
Dohromady můžeme letošní sezónu
nabídnout 18–20 choreografií. Těšíme se,
až je ukážeme publiku.
Není to úplně lehké, po tak dlouhé pauze se
snažíme, abychom se dostali do formy jako
před Covid světem.
Kateřina Nová, vedoucí mažoretek

STOLNÍ TENIS
V sezóně 2021/2022 má Sokol v mistrovských soutěžích dvě
družstva. „A“ mužstvo hraje již několik sezón Krajskou soutěž
skupiny “C“, „B“ mužstvo startuje v Regionálním přeboru I. třídy.
Celkem má oddíl na soupiskách 9 hráčů. Mistrovská utkání se hrají
dvoukolově přes zimní období, tj. od podzimu do jara. Tréninky
probíhají vždy v pondělí a pátek v podvečerních hodinách.
Po polovině soutěže je „A“ mužstvo na 9. místě s 9 body, kde má
3 vítězství a 7 porážek. „B“ mužstvo je na 12. místě se 4 body,
1 vítězství, 1 remíza a 9 porážek. Omezení tréninků a oslabení
základních sestav se negativně promítly do výsledků a oproti
minulým ročníkům je to pohoršení. Pevně věříme ve zlepšení
a snad se podaří tyto soutěže udržet i pro příští ročníky. Někteří
hráči se též v průběhu celého roku zúčastňují turnajů pořádaných
Českomoravským klubem veteránů ve stolním tenisu, které se
organizují po celé České republice. Letošní rok na konci června
se uskuteční 14. mistrovství Evropy veteránů v italském Rimini, na
kterém bude mít i Sokol Dolní Beřkovice své 3členné zastoupení.
Přejeme všem pevné zdraví a doporučujeme dostatek pohybu
pro všechny věkové kategorie, zvláště pro mládež. Věnujte
prosím, jakémukoliv sportu co nejvíce času, neboť je nedílnou
součástí zdravého životního stylu. S přátelským pozdravem
oddíl stolního tenisu.

tréninkách mi udělala opravdu velkou radost a během jejich trvání
jsme zažili mnoho legrace a dětem šlo cvičení moc pěkně.
Od dubna 2021 už fungujeme dle běžného rozvrhu na tenisových
kurtech, dodržujeme rozestupy a rodiče zodpovědně hlídají
zdravotní stav dětí, v jakém je na tréninky posílají, čemuž napomáhá
i pravidelné testování ve školách.
V posledních pár měsících zaznamenávám nižší návštěvnost díky
opakujícím se karanténám kvůli styku s covid pozitivním, a oslabené
imunitě dětí, ale pevně věřím, že se celá situace zlepší a budeme se
brzy moci věnovat pohybu opět v plném počtu a v plné síle.
Jsem na všechny své hráče moc pyšná a chtěla bych jim tímto
poděkovat za nasazení se kterým i přes obtížnost dnešní doby
k tréninkům přistupují, a jejich rodičům za přízeň a spolupráci.
Jana Boubelíková, tenisová trenérka

Od začátku prosince 2021 jezdíme s našimi předškolními dětmi
ze třídy Motýlků na plavání do Krytého plaveckého bazénu
v Mělníku. Každou středu dopoledne trávíme čas v bazénu,
ať malém či velkém. Tento den se stal pro děti zajímavým
zpestřením a radostným očekáváním. Vždy netrpělivě vyhlížejí
lektorku, která kurzy plavání vede. Hodina plavání začíná
pořádným rozehřátím a postupnou průpravou na plavání. Když
se řekne velký bazén? Moc slziček nečekejte naopak uslyšíte
radostné „hurá“. Nasadí si rybičky do pasu, rukávky na ruce
a s odhodláním jdou plavat. Někteří z nich dokonce již plavou
zcela sami bez těchto pomůcek. Jsou to naše šikulky.
Mgr. Šárka Truksová, Vedoucí učitelka MŠ

Osudy zámecké roubenky
v našem parku
V minulém zpravodaji jsem psal o nehodě vojenského letadla
u Vehlovic, ale pro odlehčení bych chtěl nyní vzpomenout docela
obyčejnou roubenou chaloupku v zámeckém parku. Někteří z vás
ji budou ještě pamatovat. Stále solitérně naproti zámecké terase
u parkové zdi.
Dříve na tomto místě stálo několik chalup, mezi nimi chalupa
zahradníka. Po úpravě parku v 50. a 60. letech 19. století byla tato
polodřevěná stavení zbořena a zůstal po nich jen sklep. Pro mnohé
děti byl lákavým, ale i tajuplným místem pro dětské hry. Na tomto
místě kolem roku 1900 postavil princ Ferdinand Lobkowicz pro své
dcery Františku a Marii staročeskou roubenou chaloupku s doškovou
střechou. Zde si princezny hrály, učily vařit a uklízet. V kontrastu se
zámkem a zámeckou zahradou kolem zámku, musela chaloupka
kolemjdoucí přitahovat a vzbuzovat údiv, jako by sem ani nepatřila.
Vedle chaloupky byla i psí bouda a malé hospodářství. Pro princezny
to byl vítaný útěk ze zámeckých komnat rovnou „do přírody“. Park
několikrát do roka při různých příležitostech Lobkowicz otevíral
i veřejnosti.
Ale také se povídá, že Lobkowicz sem nechal chaloupku přemístit
z Jubilejní zemské výstavy, která se konala v roce 1891 v Praze, a která
prezentovala českou národní lidovou kulturu. Výstava byla naplněna
řadou těchto malých dřevěných staveb, altánů a pavilonů. Není divu,
po železnici nechal z výstavy do Beřkovic dopravit i skleněný altán,
který zdobil zahradu cukrovarské kantýny. Většina jiných staveb
z výstavy nadobro zanikla, ale mnohé zase ušly smutnému osudu
podobnou záchranou. Lobkowicz na výstavě prezentoval svá vína,
ale i berany plemene merino ze svého chovu ze dvora v Beřkovicích.
Chaloupka přečkala až do roku 1948, kdy se park trvale otevřel
veřejnosti a lidé si pomalu přestávali tehdy ještě upraveného parku
vážit. Roku 1953 se MNV rozhodl o zbourání chaloupky, protože
„chaloupka nebudí valný dojem pro vzhled obce, neb je úplně shnilá,
nehodí se k žádnému účelu, než odstranit rozbouráním.“
Navíc MNV plánoval rozšíření silnice a proto usiloval o zboření části
ohradní zdi parku. Státní pozemková správa tehdy tuto žádost
odmítla, protože „výnosem ze dne 18. dubna 1952 bylo MNV
přidělena Ministerstvem zemědělství zámecká budova i s parkem
s tou podmínkou, že tyto nemovitosti budou udržovat v řádném
stavu a park nebude přeměněn v užitkovou zahradu, což by byl
konec parku, protože místí by si ho rozparcelovali pro své účely.
Odstraněním ohradních zdí by Vám bylo znemožnění tuto podmínku
řádně plnit, neboť park by pak nebylo možno chránit před svévolném
poškozování.“ Během komise dne 1.7.1953 projelo touto silnicí jedno
vozidlo asi za pět minut, což MNV vůbec nenahrávalo. Navíc obchvat
míjející centrum vsi tehdy ještě neexistoval.
Část parku ušla sice zničení, ale osud chaloupky byl zpečetěn a Státní
památková správa přikázala, aby „před zbořením byl tento objekt
ofotografován a jeden snímek poslán zdejšímu ústavu k uložení
v archivu.“ Chaloupka měla podle posledního měření rozměry 2,5 m
na 4 metry, byla o dvou místnostech s šindelovou střechou a „byla
postavena koncem minulého století jako zahradní domek pro děti
majitele zámku, bez památkové ochrany, výtvarně sice dobrý, avšak
krajně sešlý.“
Někdy kolem roku 1954 byla rozebrána místním občanem panem
Žežulkou a postavena na zahradě při jeho domu čp. 102 v Klášterní
ulici. Tím byla vlastně zachráněna. Žežulkovi z ní udělali malou dílnu.
Její osud skončil patrně až během povodní 2002.
A to je konec jedné obyčejné chaloupky, která zdobila zámecký park
jeho majitele.

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 k uveřejnění zasílali na e-mailovou adresu
zpravodaj@dolniberkovice.cz. Popřípadě kontaktovali obecní úřad. Uzávěrka
příspěvků do dalšího zpravodaje je 2.2.2022.

Chaloupka s princeznami se stala motivem i fotopohlednice, která
byla vytištěna ve velkém nákladu a dělala radost kdejaké místní
domácnosti. A příště něco zase o beřkovickém klášteru.
Prameny: Národní archiv Praha (fond SPS), výpověď pamětníka
K. Žežulky.
K. Tichý.

KNIHA DOLNÍ BEŘKOVICE,
VLINĚVES A PODVLČÍ

Po několika letech se podařilo dokončit
vydání knihy o Dolních Beřkovicích

,, Střípky a události od nejstarších dob
až do začátku třetího tisíciletí“
Kniha má 208 stran.Byla vydána v nákladu 655 ks výtisků.
Kniha je doplněna dobovými fotografiemi.
Slavnostní křest knihy se uskuteční ve čtvrtek 24.03.2022
ve společenské místnosti Obecního úřadu v 17.30 hodin.
Na této akci bude možné knihu také zakoupit a následně
bude v prodeji na Obecním úřadu v úřední dny a také
v knihovně ve Vliněvsi každý čtvrtek 15.00-18.00 hod.
za cenu 249

INFORMACE O ZPRAVODAJI

Kč/ks.

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. Distribuce proběhne na konci měsíce února 2022, periodický tisk
územního samosprávného celku, 6 x ročně.

