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VÝSADBA STROMŮ 2022
Obec Dolní Beřkovice podala žádost
na finanční dotaci na výsadbu stromů
v rámci Národního programu Životní
prostředí. V letošním roce by mělo být
v Dolních Beřkovicích vysazeno celkem
70 ks listnatých stromů, 10ks lip v aleji
a 60 ks ovocných stromů třešní a švestek
především v Nádražní ulici vlevo od Základní
školy směrem k nádraží, kde je nyní několik
stromů zaschlých a také kde jsou proluky,
budou vysázeny nové stromy. Několik
zbývajících ovocných stromů bude vysazeno
na vhodných pozemcích ve vlastnictví obce.
Žádost byla úspěšně přijata a obec by měla
na tuto výsadbu získat finanční částku
250 000 Kč.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2022
V letošním roce po dvou letech se uskutečnilo
tradiční pálení čarodějnic se stavěním májky
na tradičním místě. Počasí se vydařilo, účast

na této akci byla velice pěkná. Pro účastníky
byly připraveny na opékání buřty, bylo také
zajištěno další občerstvení, hudba a pouťové
atrakce a skákací hrad.
Pálení čarodějnic proběhlo také ve
Vliněvsi, kde se sešlo u ohně také několik
desítek občanů, pro které byl také zajištěn
stánek s občerstvením.

RADAR VE VLINĚVSI
Obec Dolní Beřkovice žádala o umístění
2 stanovišť stacionárních měřičů rychlosti
v Dolních Beřkovicích a 2 stanovišť ve Vliněvsi.
Souhlasné stanovisko nakonec bylo uděleno
na umístění 1 stanoviště stacionárního
měřiče ve Vliněvsi ve směru od Mělníka,
kde by mělo být prováděno měření pro
oba směry. Tento měsíc by měla zhotovena
elektrická přípojka a základová deska pro
umístění stacionárního radarového měřiče
rychlosti. Současně se také připravuje
výběrové řízení na dodavatele tohoto
zařízení. Také se připravuje veřejnoprávní

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně
ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle
pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN
303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy
zakázán a bude nutné je vyměnit za nové
ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako
jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou
na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci,
která představuje 95 % způsobilých výdajů.
O dotace je možné žádat pouze elektronicky.
Příjem žádostí ve středních Čechách
bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení
příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro
nízkopříjmové domácnosti v elektronické
podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod.
Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Nejdůležitější
podmínkou
přiznání
dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti
ve Středočeském kraji, v kterém žadatel
trvale pobývá a která je nebo byla vytápěna
kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy
(plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje
může podat pouze ten žadatel, jehož
průměrný čistý příjem na člena domácnosti
v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

Nebo žadatel, který je (a také všichni další
členové domácnosti) ve starobním nebo
invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou
pro všechny žadatele je dotační titul Nová
zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám
proplaceno 95 % doložených uznatelných
výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč,
když jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp.
130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. Kč plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho
aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na
tyto otázky:
ຆ Mám počítač s připojením k internetu
a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy.
ຆ Pokud už proběhla výměna kotle, bylo
to po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti
výdajů.
ຆ Pokud už proběhla výměna kotle, mám
fotodokumentaci starého kotle a revizní
zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte
linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište
na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz

smlouva s městem Mělník, které bude jako
obec s rozšířenou působností toto zařízení
ve spolupráci s Městskou policií Mělník
vyhodnocovat.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
V Dolních Beřkovicích a ve Vliněvsi v rámci
zvýšení bezpečnosti bylo doplněno
vodorovné značení před přechody pro
chodce. V Dolních Beřkovicích bude také
u přechodu pro chodce u parku instalován
nový měřič rychlosti.Původní přístroj je již
nefunkční.

POPLATKY ZA ODPADY
A KANALIZACI
Upozorňujeme občany, kteří nemají
uhrazeny poplatky za odpady a kanalizaci,
aby své závazky co nejdříve uhradili. Také
žádáme občany, kteří neodevzdali smlouvu
o užívání kanalizační přípojky a odvádění
odpadních vod, aby podepsanou smlouvu
co nejdříve odevzdali na Obecním úřadě.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Ve společenské místnosti Obecního úřadu
proběhlo 9. června vítání našich nových
občánků. Starosta obce Miroslav Hrdý
přivítal 9 nových občánků z toho 5 chlapečků
a 4 holčičky. Každý obdržel již tradiční dárek.
Přejeme všem jen vše dobré.

PODĚKOVÁNÍ
Rada obce, děkuje všem občanům, kteří
udržují veřejná prostranství v okolí svého
bydliště.
Miroslav Hrdý starosta obce
Miroslav Kuřátko místostarosta

Provozní doba sběrného dvora Vliněves
4.7.2022

provozovna otevřena 7:00 – 12:00 hod

5.7.2022

ZAVŘENO SVÁTEK

6.7.2022

ZAVŘENO SVÁTEK

23.7.2022

ZAVŘENO

27.8.2022

ZAVŘENO

24.9.2022

ZAVŘENO DOVOLENÁ

28.9.2022

ZAVŘENO SVÁTEK

V ostatních termínech je SD Vliněves otevřen
ve středu od 12.00 – 15.00 hod.
a v sobotu od 8.00 – 12.00 hod. Mimo uvedené termíny
si občané hradí odpad sami.
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Obec Dolní Beřkovice připravuje ve spolupráci s panem Karlem Tichým,
s panem Vladimírem Boreckým a panem Milanem Kinkorem ve dnech

9. – 11. září 2022 řadu vzpomínkových akcí
s názvem „V zámku a v podzámčí“, které mají upomínat

na dlouhou historii soužití občanů s místním rodem Lobkowiczů.
Téma připomene mnoho společenských akcí:
Velký koncert vážné hudby Na Knížecí za účasti zpěvačky Dity Hořínkové,
besedy, křest knihy nebo výstava z lobkowiczkých sbírek.
Srdečně na tuto ojedinělou událost zveme všechny občany.

Mažoretky
Od nového školního roku jsme byli všichni
ve velké nejistotě, zdali nás nechají dělat
to, co nás baví či ne. Děvčata se do příprav
po dvouleté pauze na novou sezónu opřela
bez váhání. Časy to nebyly vůbec lehké,
samé karantény, návrat byl náročný,

ale v tuto chvíli si troufám, říct, že jsme
to zvládli skvěle. Soutěžní sezónu jsme
odstartovali výpravou do Nové Paky, kde
děvčata ukázala 21 choreografií a domů
vezka 7 medailí.
Další závod byl v Kolíně, kde děvčata závodila s 18 choreografiemi a domů si vezla 12
medailí. Dokonce pět zlatých.
Poslední závody před naší domácí soutěží byly v Blatné, děvčata jela s 18 choreografiemi. Domů si vezla šest medailových
pozic.
A teď konečně naše domácí soutěž. Naše
děvčata měla výhodu, že byla na domácí
půdě, a s 21 choreografiemi si vybojovala
18 medailí.
Velikonoční víkend jako každý rok byl věnován tradičně soutěži v Děčíně. Soutěžily
malé a velké formace, my jich máme dohromady pět a z toho si děvčata vytancovala
čtyři medailové pozice.
V tuto chvíli pohárovým soutěžím odzvoni-

lo a s děvčaty jsme ladily detaily na kvalifikaci MČR, která proběhla 7.5. ve Stochově.
Jeli jsme opět bojovat s 20 choreografiemi
a za mě musím říct, že letos je konkurence
opravdu veliká. Až sama jsem byla překvapena, jak hojně kategorie naplněny jsou.
Děvčata si nakonec vybojovala šest postupů na MČR B-třídy.
Nejmladší děvčata a Klára Davidová se
svým sólem s pomy již mají finále v Hranicích za sebou, kde v kategorii do 6 let,
děvčata obsadila na MČR 7. místo, sólistka
Elenka Gabryszová do 6 let na krásném 6.
místě. Klárka v seniorské kategorii si vybojovala 10. místo. Další víkend v Hranicích na
Moravě nás nyní čeká, kde bude bojovat
kadetskovské duo Hanky Syrové a Kačky
Kolmanové a obě velké skupiny. Zároveň
bojujeme o postupy na Mistrovství evropy
do Chorvatského Novigradu.
Kateřina Nová
vedoucí mažoretek

Jaro ve škole
Právě jsme vstoupili do závěrečného měsíce školního roku 2021/2022.
Toto období je vždy velmi náročné, ale zároveň radostné a plné očekávání.
Na úvod je na místě věnovat pozornost našim deváťákům. Ti asi prožívají
konec školního roku nejintenzivněji. V polovině dubna museli absolvovat
zatím nejtěžší zkoušku – přijímací zkoušky na střední školy. Naštěstí to
všichni zvládli, a tak se už mohou těšit na nové školy a nové spolužáky.
Před tím se ale musí rozloučit se současnými spolužáky a celou základní
školou. Naše škola se s nimi rozloučí při tradiční akci - Rozloučení
s deváťáky, která se bude konat v úterý 28. června 2022 od 16:30 hodin
v areálu 2. stupně školy.
S odchodem deváťáků je úzce spojeno i přijímání nových žáků při zápisu
do 1. třídy. Letos se zápis k základnímu vzdělávání konal po dvou letech
prezenční formou ve středu 6. dubna 2022. Děti konečně mohly přijít do
budoucí školy osobně i s rodiči a při krátkém motivačním pohovoru s budoucí paní učitelkou i předvést, jak jsou na školu připraveni. Od 1. září
2022 nám do 1. třídy nastoupí 24 nových prvňáčků.
Současně proběhly přestupy žáků z okolních spádových obcí do šestého
ročníku. V dalším školním roce 2022/2023 budeme opět otevírat novou
paralelní šestou třídu, do které přestoupí 20 žáků z obcí Cítov, Horní Počaply a Hořín. Od září by se tak mělo v naší škole vzdělávat už přes 220 žáků.

Vážení spoluobčané,

Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Beřkovicích

stále plní svoji základní náplň a to připravenost vyjet k případnému
požáru, nebo jiné události. V tomto čtvrtletí byl jeden výjezd
a to k požáru porostu přímo ve městě Mělník, kde hořela část
podolského parku blízko supermarketu EVA.
V současné době se nejvíce prosazují nejmladší hasiči a hasičky,
kteří již absolvovali první soutěž v požárním útoku „naostro“.
Soutěž se uskutečnila na hřišti v Byšicích, kde bylo v kategorii
mladších žáků 15 družstev. Naše mládí, i přes velkou nervozitu
a velmi krátkou dobu na trénink, obsadilo podle času 5. místo.
Z patnácti je to veliký úspěch, věřím, že při delším tréninku
a v soutěži pouze v požárním útoku bude umístění ještě lepší.
Přikládám několik fotografií přímo ze závodů a přeji mladým
pevné nervy a soutěžní nadšení v dalších závodech.
Naši trenéři mládeže Šárka Truksová, Tomáš Truksa, Iveta
Vokounová, Nikola Sedláková, Jakub Khorel, Vladimír Šafár,
Karolína Jiráčková, Andrea Golbrichová a Michal Stojnov připravili
pro děti ke Dni dětí 1.června také návštěvu u profesionálních
hasičů na Mělníku, kde si děti prohlédly techniku a vybavení
„profíků“, mohly se ptát na všechno, co je zajímá a všichni si
odnesli mnoho nových poznatků.
9. června 2022 se uskuteční návštěva dětí z Mateřské školy
v hasičské zbrojnici SDH Dolní Beřkovice a věřme, že i tak se dá do
podvědomí malých prcků dostat lásku k „hasičině“.
Tak, jak se vyvíjí situace se získáváním a vedením mladých hasičů
nyní, to nemá v posledních letech obdoby. Je to skvělé a já
za to děkuji všem trenérům a i rodičům našich mladých nadějí.
Doufejme, že jednou převezmou po nás naši činnost, nejen
dobrovolnou, ale i tu poloprofesionální, to znamená výjezdy s JPO
III se všemi náležitostmi.
Přeji všem mladým hasičům, aby se jim dále dařilo a aby se jim
u „hasičů“ vždycky líbilo.
Milan Sedlák, starosta SDH Dolní Beřkovice

V prvním květnovém týdnu proběhl zápis do mateřské školy. Všech 20
volných míst jsme zaplnili a bohužel, jak poslední roky bývá tradicí, jsme 7
dalších dětí museli odmítnout. S odcházejícími předškoláky se rozloučíme
na zahradě mateřské školy v pátek 17. června 2022.
V průběhu března celý svět ovlivnila uprchlická vlna z Ukrajiny. Naše
škola během března přijala celkem 14 ukrajinských žáků. Po týdenním
adaptačním období, kdy se tito žáci v rámci jedné skupiny seznamovali
s chodem školy a učili se první česká slůvka, byli rozděleni do jednotlivých
tříd. V těchto třídách už absolvují výuku podle běžného rozvrhu hodin.
Všichni žáci, čeští i ukrajinští, zaslouží ohromnou pochvalu za celkový
přístup k nastalé situaci. Čeští žáci přijali ukrajinské spolužáky velmi přátelsky a díky tomu se ukrajinští žáci poměrně rychle začlenili do běžného
chodu školy. A samozřejmě patří velké díky i našim učitelům, učitelkám
a asistentkám pedagogů, kteří se okamžitě a ochotně přeměnili na dvojjazyčné pedagogy.
Přejeme všem úspěšné ukončení školního roku 2021/2022 a krásné
prázdniny plné nových zážitků.
Kateřina Doktorová
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Jentak-race

Ordinace všeobecné praktické lékařky
MUDr. Sylva Valsová s.r.o. má nově webové stránky
www.mudrvalsova.cz, kde se pacienti dozví aktuality.
Dlouhodobě užívané léky mohou registrovaní
pacienti objednávat nově i prostřednictvím e-mailu:
chci-recept@seznam.cz

TJ Sokol Dolní Beřkovice

V sobotu, 4. června 2022, byl v Dolních Beřkovicích, již po čtvrté,
uspořádán běžecký překážkový závod Jentak-race. Již tradičně
zámecký park naplnila rodinná atmosféra a sportovní energie.
Celou akci moderoval Vlastimil Patrik Čtverák, který se stal
neodmyslitelnou tváří celého dne. Závodníci trať zvládli výtečně,
každý dle svých sil. Časový rozdíl výsledků jednotlivých závodníků je
poměrně veliký, avšak to právě naplňuje moto a název závodu; JEN
TAK. Zkrátka si to jen zkusit a hlavně pobavit se.
Ale abychom nezůstali jen u té zábavy. Závodníci opětovně
zaplacením startovného podpořili činnost Nadace policistů a hasičů,
čímž se podařilo přeposlat na účet nadace krásných 52 000 Kč.
Částka je složena z celého startovného, z příspěvků na místě závodu
a vstupného na večerní zábavu. Náklady závodu jsou hrazeny
prostřednictvím partnerů a sponzorů, kterým tímto děkujeme. Bez
jejich podpory by závod nemohl existovat. Existovat by nemohl ani
bez pomoci všech pořadatelů, kteří ze své pomoci nemají žádný
finanční prospěch, i těm moc děkujeme. Občerstvení zajišťoval náš
,,Tróša“ Míla Hrstka s kolektivem a i přes to, že měli velice náročný
víkend, výtečně se chopili i občerstvení při večerní zábavě, kterou
nás doprovázela, již tradičně, kapela ECHO91.

Jarní část fotbalového ročníku 2021/2022
Okresního přeboru v kopané , pro nás začala
velice slibně ,když jsme doma porazili Libiš 7:0.
Mysleli jsme že to další zápasy půjde samo.
Boužel to tak nebylo a obdržely jsme dva debakly. Ale to nás
nakonec semklo, protože jsme následně udělali sérii 7 zápasů
bez prohry. Musím říct že sezonu hodnotíme kladně. Přisel
nový trenér Luboš Žídek který dal naší hře trošku herní směr.
A hlavně bychom chtěli poděkovat starším hráčům Miroslavu
Hrdému, Jiřímu Princovi , Václavu Tajčovi , Tomaši Mrázovi
a Petrovi Štepánkovi, že stále mají chuť hrát a že hrají když
nám ,,teče do bot“!!!!!. Chtěli bychom poděkovat též divákům,
kteří chodí na naše zápasy. V srpnu chceme uspořádat 1.ročník
fotbalového turnaje Emila Vašíčka In Memoriam 2022. Také
zahájíme přípravu na nový soutěžní ročník.
Tomáš Kvída, kapitán mužstva

Nedílnou součástí je i doprovodný program pro ty nejmenší, kteří
se ještě nemohou zúčastnit závodu samotného. Tento zajišťují naše
milé učitelky základní školy Dolní Beřkovice a se svou nafukovací
skluzavkou Honza Hanuš.
Po vyhlášení vítězů závodu se uskutečnily ukázky činnosti Policie ČR,
kde bylo možno vidět psovody Ochranné služby Policie ČR se svými
pejsky, prvosledové hlídky Policie ČR z Mělníka a středočeskou
zásahovou jednotku. Svoje výkony nám předvedli i členi bojového
umění Chanbara, kteří do svých kousků zapojili i malé diváky.
Již teď se těšíme na 5. ročník. Motivací pořádání dalších ročníků
jsou především reakce samotných závodníků, nadšení pořadatelů
a podpora sponzorů.
S pozdravem všem čtenářům, zúčastněným, i těm,
co přijet nemohli, Michael Stojnov

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 15.8.2022.
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