podzim 2014
Vážení spoluobčané,
dostává se k Vám v tomto roce
první a pro toto volební období i
poslední zpravodaj v kterém si dovolím zhodnotit minulé čtyři roky.
Tak jako každý rok je i ten letošní vrchovatě naplněný prací. Po
hektickém podzimu, kdy jsme nejen
za minimální dobu a stavební náklady postavili kruhový objezd, ale zároveň i stihli dodělat terénní úpravy
okolo něj. Přišla poměrně teplá zima
a tak se stavební firma Bohumil
Červenka Neratovice mohla vrátit
do rozpracované ulice Nerudova a
zde dokončit rekonstrukci části ulice od křižovatky s ulicí Smetanova směrem k trati ČD. Velmi nám pomohli i její obyvatelé.
Připravené záhony před svými domy ozelenili a upravili podle svých představ. Projedete-li
upravenou ul. Smetanova, která byla rekonstruována již v první polovině loňského roku
a projedete si touto částí ul. Nerudova, jistě mi dáte za pravdu, že se jim to podařilo a tak
pěkně upravené ulice nemá ani leckteré město. Až se budete v pěkném podzimním dnu
nudit, projděte si tuto část obce. I díky místním obyvatelům to určitě stojí za to. Stejně tak
ráda projíždím ulicí Klášterní a Dolní Hájek, kde byla výsadba občany dokončena těsně
před loňskou povodní, ale ani ta nic nezničila a místní se dál o svou zeleň vzorně starají.
V plánu jsou samozřejmě i další ulice, ale přednost dostala oprava ZŠ I. stupně po loňské povodni. Přes zimu se topilo a větralo, aby se mohla pro malé děti znovu otevřít již od
tohoto školního roku. Zastupitelé rozhodli, že se oprava nezadá jedné velké firmě, ale že
zde budou pracovat různé drobné firmy s určitou specializací. V červnu se práce rozeběhly.
Pracovalo zde několik firem a živnostníků a ruku k dílu přiložili na pomocných a přípravných prácích pracovníci, které máme v pracovním poměru z řad nezaměstnaných z Úřadu
práce. Musím říci, že díky nim se nám podařilo ušetřit značnou část peněz. Vycházím z rozpočtu na opravu, který pro nás vypracovala firma JUKO Roudnice nad Labem v roce 2013 a
který byl vodítkem při zadávání prací firmám. Koordinací firem a prací pověřila rada obce
pana Marka Sedláka. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, obzvlášť pak na konci prázdnin,
kdy to bylo jak jedno velké mraveniště a psycho, že se to nestihne. Ale stihlo se všechno (až
na drobnosti) a 1. 9. se opravdu školička zaplnila dětmi a jejich rodiči a prarodiči.
Ještě jsme se stihli na jaře poprat o poslední peníze z EU a to v březnu podáním žádosti
o dotaci na opravu domu čp. 42 ve Vliněvsi, ze kterého by měl být tzv. multifunkční dům
pro všechny obyvatele Vliněvse.
Dále bylo vypsáno výběrové řízení na stavbu rekonstrukce ulice k bývalé škole ve Vliněvsi. I když bylo žádáno o dotaci nejprve z fondů EU a později z grantů kraje, nepodařilo
se nám žádnou získat. Zastupitelé ale rozhodli, že se rekonstrukce uskuteční a bude se
financovat z rozpočtu obce. Do soutěže se přihlásilo 5 firem, vítězem se stala firma EKO
stavby Louny s nejnižší nabídkovou cenou. Práce měly být zahájeny v srpnu a dokončeny
k 30. 9., tak uvidíme, jestli to firma stihne.
V červnu a červenci prováděl pan Jiří Mráz a pan Mašek opravu zděných sloupků
Zrekonstruovaná ulice Klášterní
oplocení u kostela ve Vliněvsi včetně ozdobné zídky. Je to další krok k tomu, aby byla Vliněveská náves hezčí.
Nyní jsme dostali z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ) Potvrzení, že žádost o dotaci na multifunkční dům byla úspěšná
a dům čp. 42 ve Vliněvsi se opravovat bude! Jenom termín je krkolomný, rekonstrukce musí být dokončena do 31. 5. 2015. Pod časovým tlakem připravujeme podklady pro výběrové řízení, které musí ještě schválit ROP. Snad se nám to vše podaří
stihnout – soutěž na výběr dodavatele i vlastní stavbu. Poděkování za pořádek v obci a posečené
trávníky patří kromě stálých zaměstnancům i partě zaměstnanců z Úřadu práce, kteří u nás pracují od května do října.

Oprava ZŠ

Interiéry školní družiny

Podrobně zde uvedu vše, co se přes prázdniny muselo stihnout. Při pohledu z ulice to mohlo
vypadat, že se až tak moc neděje…
Provádělo se vybourání podlah ve dvou třídách v přízemí školní budovy a ve všech místnostech pomocných provozů: tj. bývalé knihovny – dnes nové družiny, jídelny, šatnách a v původních prostorách družiny. Celkem 310 m2, do hloubky více než 50 cm. Dále byly provedeny opravy
stávající poškozené elektroinstalace, nová instalace k podlahovému vytápění, nově se pořídilo
sociální zařízení k nové družině a všude bylo potřeba sanovat zaplavenou část stěn a provést

nové výmalby. Tam, kde se bouraly podlahy je položeno nové podlahové vytápění a nové dlažby.
Ve velké šatně v objektu školy je nové PVC ( nábytek se podařilo zachránit) a rovněž tak i ve třídách
a sborovně v prvním patře. Zakoupil se nový nábytek do dvou tříd v přízemí, protože zaplavený
nebylo možné opravit. Rovněž je nový nábytek v nové družině. Nábytek v původní družině se také
i díky některým z Vás, kteří jste pomáhali stěhovat školu před povodní, podařilo zachránit. Kapacita družiny tak byla navýšena a můžeme uspokojit požadavek všech rodičů o tuto službu.
Vybourání podlah provedli naši zaměstnanci z ÚP, betonářské podlahové práce Lukáš Vrána
Petrovice, podlahové topení a vybavení v kotelně firma Marek Sedlák D.
Beřkovice, (za vydatné pomoci Libora
Mináře, výborného člověka, který se
stal nedílnou součástí všeho dění v objektu ZŠ), veškeré opravy elektro firma
Břetislav Nový nejml. D. Beřkovice,
sanování a malování veškerých prostor Oto Bohuněk Byšice, podlahářské
práce firma Bukačová Mělník, položeRekonstrukce 1. stupně
ní dlažeb a obkladů včetně dodávek
materiálu a obložení venkovních schodišť Studio bytových jader Verneková Mělník, veškeré zednické práce Jiří Mráz, D. Beřkovice, vodu a kanalizaci v novém sociálním zařízení u
nové družiny Marek Sedlák, zprovoznění IT a interaktivních tabuli Pavel Špánik Mělník a
drobné truhlářské práce Jan Trojan z Liběchova. Dále nesmím zapomenout na každodenní
dozor ze strany ředitelky školy Mgr. Basařové a můj. Určitě byly dny, kdy by nás firmy
raději neviděly, protože se nám zdálo, že práce nepostupují dost rychle a tak jsme občas
nešetřily kritikou (ale pravda je, že většinou bylo nutné dodržet technologické postupy) .
Úklid průběžně prováděli zaměstnanci školy. Poslední prázdninová sobota byla opravdu hektická, ale stihlo se to!
Za nový povrch na hřišti vděčíme Nadaci ČEZ Praha, která nám poskytla dotaci ve výši 178.000,- Kč. Opravu provedla firma LINHART sport, Brandýs nad Labem, nátěry p. Kratochvíl, zam. OÚ. Na nové podlahové topení jsme již v loňském roce obdrželi dotaci ve výši 300 tis. Kč a na nové dlažby
400 tis. Kč od nadace Člověk v tísni, které patří naše velké poděkování!
Pro podlahové vytápění a dlažby jsme se rozhodli pro případ další povodně a také pro snížení nákladů na topení a lepší pohodu našich dětí.

Jaký bude nový školní rok v ZŠ Dolní Beřkovice ?

Přístavba ZŠ a vybavení

Prázdniny opět uběhly jako voda a je tu nový školní
rok. Co nového přinese?
Během prázdnin se podařilo opravit budovy 1. stupně, školní družiny, výdejny obědů s jídelnou a školní
hřiště. Všichni jsme velice rádi přivítali 20 prvňáčků a 68
žáčků druhé, třetí a čtvrté třídy v novém prostředí. Školní
družina se „rozrostla“ o místnosti bývalé obecní knihovny, takže můžeme uspokojit všechny žadatele z 1. stupně.
Zájem o školní družinu je velký, máme zapsáno 52 dětí.
Žáci druhého stupně, kterých je letos 87, takže musely být
otevřeny dvě paralelní 6. třídy, opět „osaměli“ ve své budově a využívají také odborné pracovny v přístavbě školy. Všichni žáci sportují ve sportovní hale v přístavbě a na
hřišti s atletickým oválem.
Prioritou naší školy je především kvalitní vzdělávání a příprava žáků na studium na středních
školách a na budoucí povolání.
Zajímá nás i kvalitně prožitý volný čas našich žáků, od října nabídneme řadu kroužků. Kromě
tradičních, jako je Kopaná, Házená, Angličtina pro nejmenší, Kytara, Keramika, Šikovné ruce, Ruční
práce, Ambulantní dyslektický nácvik, nabídneme i kroužky nové: Patchwork, Tanečky, Dyslektické
čtení, Informatiku, Matematiku v praxi, Floorball, Dramatický. Nově zahájím kroužek Keramiky
pro dospělé. V plánu máme také spoustu akcí, které již mají tradici – Beřkovské strašení, Drakiádu,
Vánoční akademii, Ples školy, Vítání jara, Den dětí, Zahradní slavnost a nově Den s prarodiči. Chystáme se též soutěžit se spřátelenými školami v tanci, floorballu (přihlásili jsme se do floorballové
ligy), ve fotbalu a dalších sportech.
Nabídneme opět zimní a jarní školu v přírodě pro žáky 1. stupně a lyžařský výcvikový kurz
pro žáky od páté třídy. Rádi bychom se zaměřili i na poznávání cizích zemí. V listopadu plánujeme
dvoudenní zájezd do Tropical Islandu v Německu, určitě opět navštívíme některé zahraniční Vánoční trhy, v březnu uspořádáme společně se ZŠ J. Seiferta Mělník lyžařský kurz v Rakousku, na jaře
bychom rádi dle zájmu navštívili Londýn.
Plánů, jak vidět, máme opravdu mnoho a mým přáním je, aby nový školní rok byl pro všechny
úspěšný a pohodový.
Jana Basařová - Dolní Beřkovice 15. 9. 2014

Hodnocení školního roku 2013/2014
Při hodnocení každého školního roku vycházím ze své koncepce rozvoje školy – strategického plánu na období 2012 – 2015.
1 .Oblast výchovně vzdělávací:
V této oblasti se podařilo dokončit projekt EU – Peníze školám. Učitelé zpracovali a ověřili při výuce téměř 700 výukových materiálů. Za tuto práci
jim patří velké poděkování. Proběhla i finanční kontrola čerpání EU fondů, která konstatovala, že finanční prostředky byly čerpány v souladu s Rozhodnutím a nebylo zjištěno žádné pochybení.
V počátku školního roku byly provedeny úpravy školního vzdělávacího programu dle požadavků MŠMT ČR. V současné době upravujeme celý
školní vzdělávací program tak, aby odpovídal trendu současnosti a výstupy byly v souladu s kurikulem.
Velkou pozornost věnujeme čtenářské gramotnosti. Učitelé v rámci dalšího vzdělávání absolvují kurzy, kde pod vedením odborníků zjišťují, jak
tuto oblast zkvalitnit. Své poznatky uplatňují v praxi. Podařilo se dlouho připravované vydání školního časopisu, poslední číslo je vydáno i v elektronické podobě. Ke zhodnocení výsledků vzdělávací činnosti slouží výměna a porovnávání písemných prací mezi naší školou a školou podobného typu – ZŠ

Pšovka Mělník. Velká pozornost je zaměřena i na výuku cizích jazyků, hlavně anglického jazyka. Od
1. ročníku pracuje v naší škole kroužek anglického jazyka, od 3. ročníku je angličtina povinným předmětem. Pro větší komfort výuky učíme od 5. ročníku žáky anglický jazyk paralelně ve 2 skupinách. Je
tak větší možnost uplatnění konverzačních prvků a individuálního přístupu k žákům. Od 7. ročníku
je jako druhý povinný jazyk vyučována němčina.
Lhostejný nám není ani volný čas dětí. Nabízíme několik kroužků sportovních (kopaná, házená,
sportovní hry), kroužky výtvarné (keramika, dovedné ruce, drátkování), hudební (hra na kytaru),
kroužek IT, kroužek čtenářský. Pro potřeby žáků jsme nabídli i kurz ambulantní dyslektické nápravy
a logopedický nácvik.
V rámci mimoškolních aktivit jsme pořádali tradiční akce – Beřkovské strašení, Vánoční akademii,
Přátelské turnaje s okolními školami, Den se složkami IZS, Výchovné koncerty, Masopust, Dílničky,
Ples školy, Vítání jara, Čarodějnickou školu, Den dětí. Připravili jsme i nové akce – Drakiádu, Taneční
soutěž, Spaní ve škole, Letní slavnost školy. I v tomto školním roce se mohli žáci v rámci školního
vzdělávacího programu zúčastnit zimní a jarní školy v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu, předPřístavba ZŠ - tělocvična
vánočního výletu do Drážďan a cyklistického kurzu.
Během celého školního roku byly pro žáky připravovány tematické výlety, návštěvy kulturních
představení a exkurze spojené s volbou povolání.
Žáci naší školy se zúčastnili i mnoha sportovních akcí. V atletickém trojboji v Mělníku se mladší
žáci umístili na 3. místě, na turnaji ve florbalu obsadili starší žáci 4. místo.
Velkou radost máme z žákyně 5. třídy Kamily Sedlákové, která se umístila na 3. místě v okresním
kole matematické olympiády.
Ve škole aktivně pracuje i školní žákovský parlament. Zástupci jednotlivých tříd se každý měsíc
setkávají na schůzce s vedením školy, kde probírají nejen témata vzdělávací a výchovná, ale navrhují
možnosti zlepšení vybavení školy, nové aktivity atd.
2. Oblast materiálně technická
V této oblasti nacházíme úspory především v přechodu k levnějším produktům a dodavatelům
energií a služeb. V rámci projektu EU Peníze školám byla škola vybavena nejnovějšími pomůckami a
IT technikou. Podařilo se najít sponzory, díky kterým bylo možno dovybavit a doplnit školu hlavně o
předměty sportovního zaměření. Ke Dni dětí žáci dostali vybavení na stolní tenis a trampolínu. Dary
humanitární pomoci po loňských povodních budou použity na vybavení budovy 1. stupně a školní
družiny.
3. Oblast personální
Ve školním roce 2013/2014 se podařilo vyřešit nedostatek, konstatovaný ve zprávě České školní
inspekce z 1. 2. 2011 – 50% učitelů školy nesplňuje kvalifikační předpoklady. K dnešnímu dni již pracuje ve škole pouze jedna učitelka na 1. stupni a jedna vychovatelka ŠD na úvazek 0.5, které potřebnou
kvalifikaci nesplňují. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků došlo v tomto školním
roce také k významnému růstu. Pomohla i skutečnost, že na vzdělávání byla vyčleněna finanční částka z fondu EU – Peníze školám. Učitelé se tak mohli vzdělávat v oblasti jim blízké – IT, matematika,
čtenářská gramotnost, anglický jazyk, přírodovědná gramotnost, nové pojetí výtvarné výchovy…
Pro zkvalitnění vzdělávací činnosti byli přihlášeni dva učitelé do projektu Mentoring začínajících
učitelů, kde zkušený učitel v roli mentora uvádí do praxe pod vedením odborníků začínajícího učitele.
Tento projekt je realizován po dobu jednoho roku.
Významná pro všechny učitele byla také přednáška psychoterapeuta a etopeda PhDr. Michala
Koláře o prevenci a řešení šikany.
4. Oblast spolupráce a public relations
V této oblasti se podařilo zkvalitnit informovanost o škole prostřednictvím webových stránek školy. Stránky jsou dle hodnocení rodičů a veřejnosti
přehledné, pravidelně aktualizované, s vysokou grafickou a jazykovou úrovní. Pokračuje spolupráce se všemi organizacemi v obci. Chovatelé každoročně připravují v areálu školy výstavu, s SDH úžasně funguje Beřkovské strašení, s Oázou rádi chystáme Moranu na Vítání jara, s TJ Sokol si užíváme
oslavu Dne dětí. Vážíme si i práce kronikáře obce, který nás informuje o dění a my se mu snažíme poskytnout materiály do obecní kroniky.
V dubnu a září se konal Den otevřených dveří, kde si návštěvníci mohli prohlédnout interiéry a dozvědět se vše potřebné o škole.
V letošním školním roce jsme se řihlásili do projektu Rodiče vítáni a po splnění kritérií se tak stali školou otevřenou směrem k rodičům a veřejnosti.
K lepší spolupráci a poznání přispívají akce, kde mají učitelé možnost setkávat se s rodiči.
Těší nás skutečnost, že si naši školu pro své děti vybírá stále více rodičů. Příliv žáků jsme zaznamenali v průběhu celého školního roku. Po dlouhé
době jsou k nám přihlášeni do 6. třídy všichni žáci ze ZŠ Cítov a ZŠ Horní Počaply. Početná bude i 1. třída, do které je zapsáno 20 prvňáčků.
Pro školní rok 2014/2015 je připraveno mnoho nového. Naším cílem je učit stále efektivněji a kromě znalostí předávat žákům i více sebevědomí a
vstřícnější postoj ke světu. Chceme, aby se dětem ve škole líbilo a byly motivované učit se celý život. Přejeme si, aby škola všechny zúčastněné bavila.
Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy
Celé znění Koncepčního plánu rozvoje Základní školy Dolní Beřkovice, okres Mělník v období 2014 –2016 naleznete na webových stránkách naší ZŠ

Co nového v mateřské škole
Školní rok u nás začal. 16 našich malých nováčků statečně prošlo špalírem, který pro ně na přivítání vytvořily naše děti z mateřské školy před vchodem do mš. Vykračovali si to odvážně s hrdostí a přitom tiskli maminčinu dlaň. Co nového je asi u nás čeká???
Najednou je tady pro ně nový svět, už to není jen svět rodiny, kam patří mamka, taťka, babička s dědou, ale je to úplně jiný. Svět plný kamarádů,
svět her a skutečných zážitků. Svět, kde ještě většinou vítězí dobro nad zlem. Ale jak to bývá, počáteční obavy a strach rychle opadly a dnes už každý
den jim přináší něco nového a někomu se ani nechce odejít domů .
Každý den v mateřské škole pro dítě znamená novou informaci, zajímavou práci nebo životní zkušenost. Mimo tuto denní činnost připravujeme pro
děti zábavné akce nejen ve školce, ale i mimo školku. Každý měsíc k nám pravidelně přijíždí divadélko, které pro nás a děti zš hradí obec dolní beřkovice,
v říjnu pojedeme do dýňového světa, na to se moc už děti těší.
K podzimu se váže také dost tradic a svátků. Nebude chybět připomenutí sv. Václava, oslava s lampionovým průvodem sv.Martina a naše podzimní
tvořeníčko s rodiči. Sbíráme i starý papír. Noo, ale co je teď nejdůležitější?? To je 75 let založení mateřské školy v Dolních Beřkovicích.

Den otevřených dveří v MŠ - V sobotu dne 4. 10. 2014 Od 14. do 17. hodin bude ve spolupráci s obcí, oázou a rodiči.
Můžete se přijít podívat, jak máme krásnou školku. Přivítají vás naše děti nějakou básničkou, na zahradě bude pro děti překvapení a součástí bude i malé občerstvení. Přijměte pozvání na tuto akci od nás. Moc se na vás těšíme.
Krásně barevný podzim přeje mateřská škola Dolní Beřkovice.
Jarmila provazníková - Ředitelka školy

Klub OÁZA

Rekonstrukce okolí kostela Vliněves, oplocení, zídky - foto J. Měšťák

My, trošku dříve narozené, se scházíme pravidelně každý týden v úterý od
15:00 hod. v komunitním centru v domě čp. 335.
Naše činnost je široká - ruční práce, výlety, Vítání jara, Staročeské Vánoce,
sběr šatstva pro Diakonii Broumov a Charitu V Roudnici n. L. Především se scházíme, abychom se setkávaly, povídaly si, případně společně oslavily svátky a
narozeniny. Pokaždé některá z nás na schůzku napeče, vyměňujeme si recepty,
zkušenosti, pořádáme i besedy o zdraví. Naše ruční práce potěší nejen naše nejbližší, nebo děti v MŠ, ale bačkůrky a kulíšky putují za miminky i do nemocnic.
Máme vynikající spolupráci s Obecním úřadem, každý rok dostáváme z rozpočtu
obce malou finanční podporu na činnost.
V první polovině letošního roku jsme uskutečnily výlet na Výstavu květin do
Lysé n. L. Ve spolupráci se Základní školou a Obecním úřadem jsme se podílely
na pořádání Vítání jara. Obě akce se vydařily. Ve druhém pololetí máme v plánu
ještě jeden zájezd a besedu. Pokud se doma nudíte a chtěly byste přijít mezi nás,
rádi Vás mezi sebou uvítáme!
Za klub OÁZA M. Danajová

Společenské dění
S prázdninami jsme se rozloučili v sále a zahradě restaurace Na knížecí v odpoledni nazvaném Hurá do školy dne 31. 8.
Od pátku 5. 9. do soboty 6. 9. v areálu ZŠ byla Okresní výstava mladých králíků a zároveň místní výstava králíků, drůbeže, holubů s ukázkou okrasného
ptactva, které pro nás uspořádala základní organizace českého svazu chovatelů v Dolních Beřkovicích
V sobotu 13. a neděli 14. 9. v rámci Dnů evropského dědictví byl otevřen pro veřejnost kostel Stětí sv. Jana Křtitele ve Vliněvsi
Zároveň dne 13. 9. uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dolní Beřkovice Memoriál Standy Kvídy v požárním útoku pro muže a ženy, kterého se zúčastnilo celkem 10 družstev mužů a 6 družstev žen
4. 10.
den otevřených dveří a oslava 75. výročí otevření mateřské školy v D. Beřkovicích v budově Mateřské školy
10. - 11. 10. volby do zastupitelstev obcí
začátek listopadu (neupřesněno) beřkovické strašení
11. 11.
průvod sv. Martina
20. 11.
odpoledne pro naše dříve narozené
21. 12.
setkání u vánočního stromečku o poslední adventní neděli

Roky 2010 - 2014 z pohledu starostky
A protože volební období 2010 – 2014 končí, dovolte mi, abych velmi zjednodušeně shrnula vše, co jsme od podzimu 2010 až do dnešních dnů pro
zlepšení života v našich obcích udělali:
2010 - podzim - rekonstrukce místní komunikace Horní Hájek-cukrovar – (ZEMBPR-ZMZ, Dolní Beřkovice)
- dokončení veřejného osvětlení na cyklostezce (B. Nový, Dolní Beřkovice)
- propojení cyklostezky do zahrady restaurace Na Knížecí ( ZEMBPR-ZMZ)
- 4 parkoviště u zdymadla a 1 u 11 BJ čp. 335 ( Ivo Doležal, Stakom Mělník)
- opěrná zeď pod kostelem ve Vliněvsi podél cyklostezky (ZEMBPR-ZMZ)
- zahájení výstavby přístavby ZŠ podle projektu Projekční kanceláře Baube, Roudnice nad Labem
(REKOMONT a.s.Praha)
- v závěru roku proběhlo slavnostní otevření cyklostezky (Metall Quatro Most) za přítomnosti
zástupců vedení kraje a Regionálního operačního programu Střední Čechy (dotace EU ve výši 72
mil. Kč, 8 mil z rozpočtu obcí H. Počaply, D. Beřkovice a Hořín)
2011 - podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci ulic Klášterní a Dolní Hájek z evropských fondů (firma
Celkom Praha a starostka obce) – žádost v roce 2012 úspěšná
- dokončení úprav na a podél cyklostezky (Metall Quatro)
- přístavba ZŠ včetně změny vytápění (REKOMONT), slavnostní otevření v listopadu za účasti
zástupců vedení kraje a ROP (dotace EU ve výši 24 mil. Kč, 27 mil z rozpočtu obce)
- při kabelizace horní části obce (financováno ČEZ distribuce), došlo k odstranění stávajících slouRekonstrukce ulice Dolní Hájek
pů NN a O2 - nahrazení novými stožáry a osvětlením (B. Nový))
- síťování ulice Ladova pro výstavbu nových RD (VHS Teplice)
- rekonstrukce ul. Nerudova I. etapa (Stakom )
- úprava odvodnění u restaurace a sjezdu na cyklostezku ve Vliněvsi a ve výjezdu
z cyklostezky mezi restaurací a školou v D.B. (ZEMBPR-ZMZ)
- chodník v zahradě čp. 23 v restauraci Na Knížecí (M.Sedlák, Dolní Beřkovice)
- stavební úpravy pod hřbitovem u cyklostezky – asfaltová cesta + odvodnění (
ZEMBPR-ZMZ)
- výměna nevyhovujících oken, vchodových a balkonových dveří v bytových domech čp. 335, čp. 142, a čp. 329 (Geus Kralupy n. Vlt.)
- vybavení tělocvičny přístavby ZŠ nářadím, nákup velkého úklidového mycího
stroje
- podání žádosti o dotaci na nákup víceúčelového úklidového stroje pro čištění ulic
(Eurokomplus Praha a starostka obce) – žádost v roce 2013 úspěšná

Rekonstrukce ulice Dolní Hájek

2012 - rekonstrukce části ul. Nerudova I. etapa– dokončení (Stakom)
- rekonstrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek + kabelizace a nové veřejné osvětlení (VO)+rozhlas (Chládek a Tintěra Litoměřice, AVE elektro Jelínek Praha,
B. Nový)
- oprava hřbitovní zdi po autohavárii – zaměstnanci technických služeb obce
+ Jiří Mráz

- rozšíření kapacity družiny z bývalé malé tělocvičny v areálu ZŠ I. stupně
včetně nového sociálního zázemí (M. Sedlák)
- odkoupení fary ve Vliněvsi (zabránění vzniku dalších ubytoven)
- podání žádosti o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci čp. 42 ve Vliněvsi na muzeum a byty (firma Celkom a starostka obce) žádost v roce
2012 neúspěšná
- podání žádosti o dotaci z fondů kraje na rekonstrukci školní jídelny (ing.
Krobová, starostka obce) – žádost v roce 2013 neúspěšná
- podání žádosti o dotaci z evropských fondů na opravu místní komunikace ve Vliněvsi (firma Celkom a starostka obce) – žádost v roce 2013
neúspěšná
2013 - rekonstrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek dokončení (Chládek a Tintěra)
Slavnostní přestřižení pásky na dokončené rekonstrukci za přítomnosti
hejtmana Středočeského kraje a ředitele Regionálního operačního programu (dotace EU 5 mil. Kč, 3 mil. Kč z rozpočtu obce))
- rekonstrukce ulice Smetanova (Bohumil Červenka Neratovice)
Rekonstrukce ulice Nerudova

POVODNĚ – obrovské nasazení při úklidu postižených domů a obce naším SDH (muži
i ženy), a sbory dobrovolných hasičů , které nám přispěchaly na pomoc, dobrovolníci z obce a později i z Diakonie. Při odstraňování následků povodně nám
vypomohly především tyto firmy: 1. Polabská, KVD, Tilia, AVE elektro, Stakom,
B. Červenka, Stavby Michal, , Gamagas Cítov, Geostavby, B. Nový aj. Neštěstí nás
nezlomilo, naopak nastartovalo chuť po rychlé nápravě škod.
- dokončení pokládky dlažeb a kabelizace + VO – severní část náměstí (Stakom,
AVE elektro, B. Nový)
- dokončení opravy celé hřbitovní zdi (zaměstnanci technických služeb obce +
Jiří Mráz, D.B.)
- úprava před a za hřbitovem ( fy. Michal stavební s.r.o. Mělník, M. Sedlák), sadové úpravy zaměstnanci tech. služeb obce
- úpravy u kostela ( zaměstnanci tech. služeb obce + M. Sedlák)
- úprava cesty - propojka k cyklostezce a potrubnímu mostu u bývalého cukrovaru (Bohumil Červenka)
- II. etapa rekonstrukce ulice Nerudova (Stakom, B. Červenka)
- okružní křižovatka + terénní úpravy okolí včetně úprav u obchodního domu
(přeložky sítí Gamagas Cítov- plynovod a vodovod, Jelínek Praha elektro, Slamont kabely O2; obrubníky, zádlažby a terénní úpravy fa. Červenka, asfalty a
vnitřní těleso okružky Správa a údržba silnic, osvětlení B. Nový ) projekt okružní křižovatky ing. Palička, terénní úpravy ing. Hánl
- podání žádosti z evropských fondů na nákup kompostérů pro obyvatele obce
(firma Naviga 4 a starostka obce) – žádost v roce 2014 úspěšná
- nákup zametacího stroje (dotace EU 2,3 mil Kč)
- dlažby a výmalby po povodni přízemí OÚ – Oto Bohuněk Byšice, truhlářské práce ABouček Praha, Truhlářství u Jiřího p. Vavruška, dlažby p. Lachman Byšice
- hasičská zbrojnice – truhlářské práce Tomáš Franěk, výmalby p. Šoltés
- podání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje na opravu komunikace ve
Vliněvsi (u bývalé školy), opravu hřiště u ZŠ I. stupně, hrací a posilovací prvky
pro dospívající mládež a pomocné vozidlo pro SDH ing. (ing. Krobová, starostka) všechny v r. 2014 zamítnuté
2014 - rekonstrukce ul. Nerudova II. etapa - dokončení (Červenka)
- oprava celého areálu ZŠ I. po povodni 2013 ( firmy vypsány v článku o opravě
ZŠ)
- umělé závlahy na tenisových kurtech (M. Sedlák)
- opravy sloupků hlavního oplocení a okrasných zídek u kostela ve Vliněvsi Jiří
Mráz+pracovníci tech. služeb obce
- oprava cyklostezky po povodni Metall Quatro (výběrové řízení Svazek obcí Cyklostezky)
- kompostéry z dotace EU – dodavatel MEVA - Roudnice (dotace EU 700 tis. Kč)
- podání žádosti z ROP SK na multifunkční dům ve Vliněvsi březen 2014
- rekonstrukce místní komunikace ve Vliněvsi u bývalé školy (Ekostavby Louny)
- podzim – zahájení rekonstrukce domu čp. 42 ve Vliněvsi ( dotace EU 8,5 mil Kč)

Rekonstrukce ulice Nerudova

Rekonstrukce ulice Smetanova

V období 2010-2014 byly zadány tyto projekční práce:
- rekonstrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek (ing. arch Hánl, Všestudy)
- muzeum + byty Vliněves čp. 42 (ing. arch. Hánl)
- stavební úpravy- rekonstrukce a modernizace ŠJ – (ing. arch Jiří Hánl) bohužel na
rekonstrukci a nové vybavení školní jídelny nebyly vypsány žádným ministerstvem
výzvy pro možnost získání dotací a Středočeský kraj po aféře Dr. Ratha již tak velké
projekty nepodporuje)
- areál TJ Sokol (tribuny, šatny, umělé závlahy) – Vladislav Průša Mělník
Kruhový objezd
- odkanalizování Podvlčí - nedořešeno (Projekční kancelář Hampl Ústí nad Labem,VHS
Litoměřice a ing. Lejčko, Ústí nad Labem)
- rekonstrukce místní komunikace ve Vliněvsi – (ing. arch. Hánl)
- multifunkční dům čp. 42 Vliněves – (ing. arch. Hánl) jednalo se o přepracování projektu na muzeum
A proč tak často ing. Hánl – jeho projekty jsou do detailu propracované, citlivé k venkovskému prostředí a jak je vidět, jsou s nimi spokojení i úředníci
rozhodující o přidělování dotací z EU. Když bych celkově shrnula získávání dotací – z Evropských fondů se v tomto období dařilo.
Bohužel od Středočeského kraje za celé období žádná, že by nám je snad ČSSD nepřála?

Jak jsme tedy hospodařili
Nerada zveřejňuji údaje o tom, kolik máme peněz na všech našich účtech.
V někom to zbytečně vzbuzuje závist a v jiných očekávání, že bude z čeho utrácet.
Nesháním peníze na to, aby se zbytečně rozhazovalo, ale aby s nimi bylo nakládáno s
vědomím dobrého hospodáře.
Pokud to k závěru volebního období patří, pak zveřejním i toto:
k 31. 12. 2010, tedy na začátku volebního období bylo na účtech celkem 87.645.722,-- Kč
k 30. 8. 2014 je na účtech celkem 75.249.998,-- Kč.
Proinvestováno v obci 82 mil. Kč
Obdržené dotace v tomto období
Oprava hřbitovní zdi
Dotace na stavby z ROP SČ
(přístavba školy, rekonstrukce ulic Klášterní a Dolní Hájek, víceúčelový zametací stroj) celkem
31 mil. Kč.
V roce 2011 finanční dar od Energotransu a.s. a ČEZ EMĚ a.s. za ukončení ukládání popelovin
ve výši 30 mil. Kč.
Očekávané dotace 2014-2015, na které je již připravena smlouva (Multifunkční dům Vliněves,
kompostéry) 9 mil. Kč.
Ty čtyři roky uplynuly jako voda a opět se budeme rozhodovat, komu dát svůj hlas. Máte svůj
rozum, není třeba naslouchat všem „ublíženým“ a těm, kteří to vědí všechno nejlíp. Buďme
hrdí na to jak vysokou úroveň má, jak funguje a je vybavená mateřská škola, základní škola,
družiny, školní jídelna. Přijedou-li lidé z města, nestačí se divit, co vše se ve školství dětem na
vesnici nabízí. Jsem přesvědčená, že všichni, kteří tyto organizace řídí, jsou lidé na svém místě
a rozhodně je není třeba měnit.
Máme právem být na co hrdí i ve vzhledu a vybavení obce jako takové.
Kdo má oči otevřené, nemůže práci ve prospěch Vás všech a změněnou tvář naší obce nevidět.
Mým přáním vždy bylo a stále je, aby zde byli lidé spokojení a žilo se jim dobře. Snad se mi to
alespoň částečně podařilo splnit

							

Vaše starostka

Výjezdy z cyklostezky

... pár řádků závěrem
Od dvou volebních stran (ČSSD a Sdružení nezávislých kandidátů obcí D.Beřkovice,
Vliněvse a Podvlčí) se občané dozvídají o jejich přání, změnit po volbách personální obsazení mateřské školy. Dost dobře nechápu oč jim vlastně jde. Zaměstnankyně MŠ mají rády
svou práci, Vaše děti a snaží
se, aby jim daly co nejvíce.
Nešetří nápady a jejich cílem
je, aby tam byly děti spokojené a hravou formou se naučily nejen věci podle osnov,
ale především i ze života.
Co změnami sledují, když v
letošním roce ve dnech 14. a
Zaháhjena rekonstrukce ulice „Ke škole“ ve Vliněvsi
15. dubna provedla Česká
školní inspekce – Středočeský inspektorát pravidelnou inspekci v naší Mateřské škole a její zjištění rozhodně nevedou k podobným závěrům.
Uvedu z ní jen několik shrnutí:
Řízení školy a personální podmínky mají celkově požadovanou úroveň, materiální podmínky jsou nadstandardní. Zdroje financování, se kterými škola disponovala, umožnily
vytvořit nadstandardní podmínky pro realizaci školního vzdělávacího programu. Průběh
vzdělávání má standardní úroveň. Vzdělávací proces se vyznačuje vhodným získáváním
poznatků ze všech oblastí předškolního vzdělávání za aktivní účasti dětí. Funkční gramotnosti dětí jsou účelně rozvíjeny.
Ve dnech inspekční činnosti děti prokázaly znalosti odpovídající jejich věkovým a individuálním možnostem. V oblasti sociálních dovedností děti projevily nadstadardní úroveň.
Školou zpracované hodnotící materiály jsou funkční.
A v závěru jako silné stránky jsou hodnoceny:
- Materiální vybavení tříd a zahrady, finanční předpoklady; vysokoškolsky vzdělaní pedagogové; rozvoj sociální gramotnosti dětí včetně seznamování se zdravým životním stylem;
funkční spolupráce s organizacemi.
- MŠ si pod vedením zkušené ředitelky dlouhodobě udržuje velmi dobrou úroveň předškolního vzdělávání.
Tak proč bychom měli měnit to co funguje za sliby a nejistoty?
(Celou inspekční zprávu si můžete přečíst na našich webových stránkách pod školstvím – mateřská škola)..
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