OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
březen 2015
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Dovolená praktického lékaře
MUDr. Sylva Valsová oznamuje, že ve dnech 16. - 22. 3
2015 nebude z důvodu čerpání řádné dovolené
ordinovat. Zástup zajistí zdravotnické středisko v Lužci
nad Vltavou.
Platba poplatků
Připomínáme občanům, že do konce února 2015 měly
být zaplaceny poplatky za svoz komunálního odpadu a
poplatky za psa na rok 2015. Cena za odvoz TKO v roce
2015 je 500 Kč na trvale hlášeného obyvatele a 500 Kč
za neobydlenou nemovitost sloužící k rekreačním
účelům. Platba za psa je 100 Kč za prvního a 200 Kč za
každého dalšího. Pokud jste tak někteří ještě neučinili,
žádáme Vás, abyste tak provedli co nejdříve.
 Péče o seniory
Obec Dolní Beřkovice provede během tohoto měsíce
dotazníkový průzkum mezi seniory obce, týkající se péče
o naše starší spoluobčany. Obec by v případě zájmu
zavedla službu obecní pečovatelky, která by po dohodě
se seniorem zajišťovala jeho potřeby, které jsou již pro
něj náročné na vykonávání (např. úklidové práce,
žehlení, mytí oken, výměna lůžkovin atd.) Na tuto službu

by určitou částkou senior přispíval. Bližší informace
naleznete v dotazníku. V případě, že by se k Vám
dotazník nedostal a měli byste o službu zájem, obraťte se
na OÚ Dolní Beřkovice, kde bude Vaše žádost
projednána. Tato služba může být poskytována i
zdravotně či jinak pohybově hendikepovaným.
 Výkup kůží
Tento měsíc opět proběhne výkup kůží a to v pátek 13.
března v dopoledních hodinách.
 Arboristické práce
V měsíci březnu bude správcem parku Ing. Srbou
realizován projekt “Revitalizace zámeckého parku“.
Z dendrologického průzkumu vyšla nutnost pokácet 110
ks dřevin a 246 ks dřevin je navrženo k ošetření. Budou
provedeny i nové výsadby a to 60 ks dřevin a 240 ks
keřů. Pohyb osob bude během těchto prací v parku
omezen.
Během měsíce března proběhnou v ulici Tyršova
bezpečnostní prořezy a nutné kácení lip srdčitých
arboristickou firmou z Liběchova. Další ozdravný prořez
proběhne v obci Podvlčí. Jedná se o obvodovou redukci
koruny stromu jírovec maďal (kaštan).

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport

7. března (sobota)
Na hřišti TJ Sokol Dolní Beřkovice proběhne
1. mistrovské utkání A mužstva Dolní Beřkovice proti SK
Chvatěruby. Přijďte od 13:00 hod. podpořit domácí
družstvo. Další domácí utkání proběhne v sobotu 21.
března od 15:00 hod. proti FC Merkuria Lobkovice.

 Kultura

14. března (sobota)
Tělocvičná
jednota
Sokol
Dolní
Beřkovice pořádá od
20. 00 hod. na sále
restaurace Na Knížecí
8.
ples
sportovců.
K tanci a poslechu
hraje hudební skupina

Fajn z Litoměřic. Vstupné je 80 Kč, pro zúčastněné je
připravena bohatá tombola. Všichni jste srdečně zváni.
15. března (neděle)
Restaurace na Knížecí pořádá od 14:30 hod. pro děti
„Mušketýrský karneval“ s mušketýry Čikem a
medvídkem Bubu. Mušketýrské tancování, soutěžení a
hraní, veselé gagy - zkrátka spousta legrace!
17. března (úterý)
Klub Oáza pořádá v kavárně restaurace Na Knížecí od
15:00 hod. přednášku p. B. Pokorného na téma
Archeologické nálezy ve Vliněvsi a v okolí. Veřejnost je
srdečně zvána.
28. března (sobota)
Klub Oáza oznamuje, že poslední březnovou sobotu od
13:00 hod. proběhne před a uvnitř restaurace Na Knížecí
vítání jara. Všichni jste srdečně zváni.

   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
V sobotu 21. února proběhl na sále restaurace Na Knížecí
ples ZO Českého svazu chovatelů. Hojnému počtu
zúčastněných hrála osvědčená skupina Pepeto. Tradiční
součástí tomboly bylo drobné domácí zvířectvo.
Zpráva o činnosti klubu Oáza
Scházíme se každý týden a vždy se moc těšíme, že se zase
uvidíme, popovídáme, zasmějeme se při kávičce a je nám
fajn. Naše činnost je široká, ruční práce, výlety, besedy,
Vítání jara, Staročeské vánoce, sběr šatstva pro Diakonii
Broumov a Charitu Roudnice. O připravovaných akcích
Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

budete informováni ve zpravodaji a na pozvánkách.
Máme vynikající spolupráci s Obecním úřadem, ZŠ i MŠ.
Pokud by někdo z Vás věděl co s knihami, máme velké
množství knih a hledáme zájemce. Kontaktujte nás.
Zveme všechny občany k účasti v OÁZE. Těšíme se na
muže i ženy bez rozdílu věku.
paní Danajová
Ze sportu
Český pohár - OFS Mělník 2015
V sobotu 21. února proběhlo 2. kolo Českého poháru
mezi TJ Sokol Dolní Beřkovice a Sokol Horní Počaply. Ani
domácí trávník nepřinesl domácímu družstvu úspěch a
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naši prohráli v poměru 3 : 5 (1 : 3). Za domácí stříleli
Petr Štěpánek, Ondřej Hrdý, Pavel Šuta, za hosty se trefili
dvakrát M. Hanuš, A. Jansa, J. Toman, B. Fikart. Červenou
kartu dostal S. Grohman z Horních Počapel.
V sobotu 28. února proběhlo 3. kolo Českého poháru
mezi FK Eletis Lužec n. Vlt. a TJ Sokol Dolní Beřkovice.
V základní hrací době skočil zápas nerozhodně 2 : 2.
Rozhodnutí přišlo až v penaltovém rozstřelu, který naši
prohráli a zápas tak skočil výhrou domácích v poměru
3:2. Za domácí se trefili Vaculík, Roučka, rozhodující
penaltu vstřelil M. Tauchman. Za družstvo D. B. dvakrát
skóroval Petr Patera.
Tabulka po 3. kole
1. Sokol Horní Počaply
2. FK Eletis Lužec n.Vlt.
3. FK Pšovka Mělník B
4. Sokol Dolní Beřkovice
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Obecně
Zápis z valné hromady TJ Sokol Dolní Beřkovice
V sobotu 14. února v kavárně restaurace Na Knížecí
proběhla valná hromada TJ Sokol Dolní Beřkovice. Ve
zprávě o činnosti TJ byla pozitivně zhodnocena práce
Sokola a jeho všech oddílů. V roce 2015 chce Sokol
pokračovat v náboru mládeže nejen v kopané, ale i v
jiných sportech, které provozuje (volejbal, nohejbal,
tenis, stolní tenis, florbal). Při výchově mládeže v oblasti
sportu nabídne spolupráci základní škole. Účastníci
valné hromady byli seznámeni s hospodařením Sokola za
rok 2014 a návrhy projektů na modernizaci areálu TJ
Sokol Dolní Beřkovice. Na závěr valná hromada zvolila
nové vedení Sokola. Starostou zůstává p. Emil Vašíček,
místostarostou byl zvolen p. Roman Kaňka, jednatelkou
paní Jitka Švecová.
Mgr. Vladimír Juroška

Odpadové hospodářství
Z naší obce bylo v roce 2014 odvezeno 410t směsného
komunálního odpadu, 14,2t objemného odpadu, téměř 2t
papíru, 13,1t plastů, 6,6t skla, 874kg pneumatik, 600kg
izolačního materiálu, 405kg textilního materiálu a 40kg
vyřazeného elektro a elektrického zařízení.

porost a ten na podzim uschne a stává se velmi
nebezpečným z hlediska vzniku velkých požárů. Stačí
odhozený nedopalek cigarety, nebo neodpovědná
zlomyslnost lidí a možná i dětí, kteří mohou trávu
podpálit a utéct. Výjezd hasičské techniky není levná
záležitost a obec vynakládá nemalé prostředky na
činnost JPO III a někteří nezodpovědní lidé, ať jsou to
majitelé nepokosených zahrad nebo luk a samozřejmě ti,
kteří oheň založí, si neuvědomují, že hašení těchto
požárů provádí jednak HZS a také dobrovolní hasiči,
kteří odchází ze svých pracovišť a ztrácí svůj volný čas
(beřkovičtí hasiči doposud nepožadovali od Obce žádnou
mzdu, ani náhradu za uskutečněné hodiny strávené při
hašení požárů, nebo při likvidaci živelných pohrom).
Prosím, věnujte pozornost všem nedostatkům a
nedůslednostem, které by mohly způsobit požár a tím by
mohl být ohrožen život, zdraví a majetek i těch občanů,
kteří nemají nic společného s nedodržováním nařízení a
zákonů, která pomáhají udržovat bezpečnost proti ohni.
Dnešního výjezdu se
zúčastnili: Stanislav
Kvída – velitel JPO III,
Libor
Minář
–
strojník,
Marek
Sedlák
–
velitel
družstva
a
Jiří
Vokoun – hasič.
Milan Sedlák starosta SDH
Dolní Beřkovice
Foto – Milan Sedlák a Marek Sedlák.

Dotace na výstavbu dětského hřiště
V únoru podala obec žádost o dotaci z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) k získání
financí na výstavbu dvou dětských hřišť. Je počítáno
s výstavbou nového dětského hřiště v prostorech
sportovního areálu TJ Sokol D. Beřkovice a rozšíření
dětského hřiště v areálu restaurace Na Knížecí. V rámci
tohoto projektu je pamatováno na pořízení herních
prvků pro MŠ.

Výjezd JPO III Dolní Beřkovice k požáru
Dne 23.2.2015 v 10.25 hodin byl vyhlášen poplach pro
výjezdovou jednotku dobrovolných hasičů v Dolních
Beřkovicích. Jednotka vyjela k ohni do deseti minut v
počtu čtyř členů. Lokalita ohně byly opět zahrady u Labe
naproti horní špičce ostrova, kde ve spojení několika
zahrad zůstává již po několik let neposekaný travní
Dětské hřiště TJ Sokol D. B.

   USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE   
USNESENÍ z mimořádného zasedání ZO Dolní Beřkovice konané dne 10. 2. 2015 od 18: 00 hod. na sále restaurace Na Knížecí
Zastupitelstvo SCHVALUJE:
starosty obce Dolní Beřkovice, volbu starosty obce, volbu
01/2015 (číslo usnesení) – zapisovatele zápisu Mgr.
nového člena rady obce, diskusi, usnesení a závěr.
Lukáše Fraňka, ověřovatele zápisu: p. Břetislava Nového,
04a/2015 (číslo usnesení) – pana Miroslava Hrdého
p. Pavla Boubelíka.
starostou obce.
02/2015 (číslo usnesení) – návrhovou komisi ve složení:
05a/2015 (číslo usnesení) – pana Miroslava Kuřátka
předseda: pan Miroslav Kuřátko, členové: pan Libor
členem rady obce.
Minář, pan Jaroslav Kroužecký.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí demisi Ing. Bc.
03a/2015 (číslo usnesení) – program zasedání
Vladimíra Čmejly z funkce starosty obce Dolní Beřkovice.
zastupitelstva: demisi Ing. Bc. Vladimíra Čmejly z funkce
Diskuse s okamžitou odpovědí
Usnesení ZO bylo vyhotoveno dne: 10. 2. 2015

   INFORMACE O ZPRAVODAJI   
Vydává: Obecní úřad Dolní Beřkovice, tel. 315 692 034, email: zpravodaj@dolniberkovice.cz.
Náklad: 500 ks, ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla: 28. 3. 2015. Žádáme všechny spolky, organizace, drobné podnikatele, pokud
budete v příštích měsících organizovat společenské akce, či byste chtěli na sebe upozornit drobnou reklamou, 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
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