OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
leden 2015
Vážení spoluobčané, přejeme Vám do nového roku vše nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů.

   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ oznamuje, že dne 6. ledna 2015
od 8. 00 do 15. 00 hod. bude v obci Dolní
Beřkovice v části zdymadlo, lokalita kolem
zdymadla, včetně bytovek č. p. 284 – 291 + TS ME
0430 a v celé obci Podvlčí PŘERUŠENA
DODÁVKA ELEKTŘINY.
Platba za TKO
V loňském roce bylo z našich obcí odvezeno 391
tun odpadu. Cena za odvoz TKO se skládá ze
svozu odpadu a jeho uložení. Svoz činil 1100 Kč/t
a uložení odpadu 1024 Kč/t bez DPH. Celkem
tedy bylo odvezeno 391tun odpadu za 2124 Kč/t
bez DPH, což je včetně DPH 955 057 Kč. Pro
občany zůstane cena za odvoz TKO v roce 2015
stejná jako v loňském roce, tedy 500 Kč na trvale

hlášeného obyvatele a 500 Kč za neobydlenou
nemovitost sloužící k rekreačním účelům.
Poplatek za psa
Stejně jako v loňském roce, bude i v tomto roce
poplatek za psa stejný. Tedy 100 Kč za prvního
psa a 200 Kč za každého dalšího.
Kompostér za stovku
Kdo má již objednaný kompostér, připomínáme,
že stále probíhá jeho vydávání na OÚ. Ti, kdo si
ještě nepodali žádost nebo kompostér
nezamluvili,
upozorňujeme,
že
zásoby
kompostérů nejsou bezedné, a proto neváhejte a
podejte si žádost včas, abyste na jaro byli
připraveni a přebytečnou trávu a bioodpad mohli
lépe likvidovat.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Kultura
16. ledna (pátek)
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Beřkovice
pořádá od 20. 00 hod. na sále restaurace
Na Knížecí první ples této sezóny. K tanci a

poslechu
hraje
skupina
Trioband Mšeno. Vstupné 80
Kč, bohatá tombola.

   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
V sobotu 16. prosince proběhlo na sále
restaurace Na Knížecí společenské setkání
důchodců. Asi šedesátce přítomným zahrál
k tanci a poslechu pan Jiří Křováček. O další
zpestření
programu
se
postaral
svým
kouzelnickým
vystoupením
Petr
Řehák
z Vliněvse, který bavil a udivoval, i za přispění
nejednoho z přítomných, svými kouzelnickými
triky. Věříme, že přítomným se společenské
odpoledne líbilo a těšíme se na další podobné
setkání, které pro Vás i v tomto roce opět
připravíme.
V sobotu 20. prosince
proběhlo tradiční setkání
u vánočního stromu.
Vánoční koledy nám přijel
zahrát skvělý

Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

žesťový kvintet, který svými koledami navodil
příjemnou atmosféru vánoc.
Pro příchozí byl připraven
štrúdl, vánoční cukroví a
k zahřátí svařák nebo čaj.
Poslech vánočních koled s
vánočním stromem v pozadí
a vůně svařáku se štrůdlem,
byl příjemným zpestřením
sobotního večera. Za upečení
dobrého štrůdlu děkujeme personálu školní
jídelny a za teplý svařák, čaj a pomoc při přípravě
mateřské školce.
foto: Bohumil Pokorný
Ze sportu
V sobotu 26. prosince proběhl v tělocvičně TJ
Sokol Dolní Beřkovice Vánoční turnaj ve stolním
tenisu O pohár starosty obce Dolní Beřkovice.
V příjemné vánoční atmosféře se turnaje
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zúčastnilo 21 hráčů, včetně dvou žen.
Nejmladšímu účastníkovi bylo 19 let. Pohár
starosty obce vyhrál suverénně bez porážky a
pouze se ztrátou jednoho setu starosta obce
Vladimír Čmejla. Vítězi patří gratulace. Druhé

místo obsadil Jaroslav Řízek a na třetím místě se
umístil Vladimír Juroška. Sláva vítězům, čest
poraženým.
Těšíme se na další ročník, na který jste už teď
zváni.

   ZAJÍMAVOSTI   
Jak naši předkové úřadovali
Naši současní stavebníci si stále stěžují na
zbytečně dlouhé vyřizování všech písemných
dokladů a povolení, nezbytných k zahájení
stavby. Přitom v době elektronického přenosu
dat, internetu a dalších moderních vymožeností
by mohla být zkrácena doba vyřízení na
minimum. Přesvědčte se na příkladech z naší
obce, jak se tenkráte „úřadovalo“. Příklad první,
stavba vinného sklepa v Dolních Beřkovicích.
Žádost o povolení stavby vinného sklepa byla
podána stavební komisi při obecním úřadu
v Dolních Beřkovicích dne 29. září 1870. Stavební
řízení na místě stavby a sepsání protokolu
bylo 9. října 1870. Povolení ke stavbě bylo
vydáno hned následující den, 10. října 1870. Od
podání žádosti ke stavbě vinného sklepa po
souhlasné stanovisko uplynulo v roce 1870
celkem 12 dní. Celá dokumentace čítala 4 výtisky
formátu A4 s textem dílem předepsaným, dílem
ručně doplněným.
Podobně časově a dokumentačně probíhalo
jednání při stavbě Knížecího hostince a stáčírny
lahvového piva ve Vliněvsi. Zde to bylo ztíženo
tím, že hostinec a obecní úřad byly ve Vliněvsi a
stavebník, ředitelství Knížecího statku, v Dolních
Beřkovicích. 22. dubna 1879 byla podána žádost
o povolení stavby sklepa a mastného krámu,

29. dubna bylo provedeno na místě šetření a byl
dán písemný souhlas se stavbou.
Další příklad ukazuje podání žádosti o povolení
stavby nové hospody na místě vyhořelé. 16. září
1893 byla podána žádost, aby na místě vyhořelé
hospody mohla být postavena hospoda nová.
19. září 1893 bylo na místě provedeno šetření a
byl vysloven souhlas se stavbou. Již třetí den od
podání žádosti se konalo šetření na místě a byl
vysloven souhlas se stavbou.
I čtení někdejších protokolů je zajímavé a některé
obraty úsměvné.
Slavný obecní úřade!
V knížecím hostinci č. 11 ve Vlňovsi zamýšlí
ředitelství nový sklep a lednici s masným krámen
vystavěti - pak ze stáje a stodoly 4 byty zříditi.
Oznamujíc provedení stavby Slavnému obecnímu
úřadu, žádá se slušně o ohledání místa a schválení
stavby. Za tou příčinou přikládá se dotyčný nákres
o dvou exemplářích a kolek k protokolu 50 kr.
Vrchní ředitelství statku v Dolno Beřkovicích
22. dubna 1879. Václav Prošek.
materiál: Bohumil Pokorný

Pár zajímavostí závěrem
Nejdelší používané slovo, které je zapsáno
v Guinnessově knize rekordů za svůj 85 písmen
dlouhý název je název maorského 305 m
vysokého
kopce
na
Novém
Zélandu.
Jeho název zní Taumatawhakatangihangakoaua
uotamateaturipukakapikimaungahoronukupokai
whenuakitanatahu. Jen si to zkuste vyslovit .
Zkrácený
název
kopce je Taumata.
Celý název znamená
přibližně: „Místo,
kde Tamatea, muž s
velkými
koleny,
který se z hor
klouzal, na hory se
šplhal a hory polykal – známý jako zeměžrout –
hrál na svoji flétnu pro svou milovanou“.

Člověk sní za život nevědomky průměrně 70
kusů hmyzu a 10 pavouků, obvykle během
spánku.
Gepard se rozběhne na rychlost 70 kilometrů v
hodině za tři vteřiny, což je rychleji, než třeba
Audi TT. Běží sice rychleji, až 130 km za hodinu,
ale asi jen na vzdálenost 200 m. Pokud kořist do
10-20 sekund nedostihne, lov vzdává.
V systému Windows nelze vytvořit složky s
názvem PRN, AUX, NUL, COM1 až COM9. Zkuste
to .
http://michal.skrabalek.cz/nazory/300-zajimavosti-o-lidech-prirode-a-vesmiru
www.wikipedia.org; foto: www.wikipedia.org

   INFORMACE O ZPRAVODAJI   
Vydává: Obecní úřad Dolní Beřkovice, tel. 315 692 034, email: zpravodaj@dolniberkovice.cz.
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budete v příštích měsících organizovat plesy nebo jiné společenské akce, či byste chtěli na sebe upozornit drobnou reklamo u, pošlete
nám na email nebo přineste osobně ve stručnosti popis Vámi plánované akce či inzerce a my Vámi dodané informace zveřejníme
v měsíčním zpravodaji, který bude vycházet vždy, když bude co zveřejnit.
Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

Stránka 2

