OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní
Dolní Beřkovice Vlíněves a Podvlčí.
prosinec 2014
Vážení spoluobčané, dostává se k Vám první číslo zpravodaje, který by měl informovat o
aktuálním dění v obci, kulturních a sportovních akcích na tento měsíc. Zpravodaj bude vycházet
pouze v případech, pokud bude dostatek aktualit ke zveřejnění. Věříme, že tyto informace Vám
pomohou k lepší orientaci mezi akcemi pořádanými jednotlivými zájmovými spolky v obci a k
seznámení s aktuálními informacemi.

   TISKOVÁ ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ PROJEKTU   
Název projektu:
MULTIFUNKČNÍ DŮM č. p. 42 ve Vliněvsi.
Výše poskytnuté dotace:
8 870 535,74 Kč.
Poskytovatel dotace:
Regionální rada soudržnosti Střední Čechy.
Cíl a přínos projektu:
Obecním cílem projektu je v rámci rekonstrukce budovy č. p. 42 ve
Vliněvsi a úprav okolního prostředí vytvořit multifunkční dům jakožto volnočasové a kulturněspolečenské centrum obce určené všem jejím obyvatelům. V budově se bude nacházet knihovna,
komunitní centrum, vzdělávací a kulturní centrum a klubovny.
Projekt vidí přínos v nalezení zázemí pro místní obyvatele a spolky, pro setkání a klubovou
činnost. Pro umístění 3500 svazků knih v nové knihovně. Nově vzniklé vzdělávací a kulturní
centrum bude využíváno na pořádání vzdělávacích přednášek, pořádání výstav. Dalším
přínosem projektu je dát možnost mládeži setkávat se i jinde než jen na ulici. Díky projektu
vznikne jedno nové celé pracovní místo.

   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Kompostér za stovku
Od pondělí 8. prosince začne vydávání kompostérů. Vydávání bude probíhat ve dvoře obecního
úřadu. Každý zájemce obdrží manuál ke složení kompostéru a brožuru správného
kompostování.
Vodné a stočné pro rok 2015
S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného. Vodné 53, 24 Kč, stočné 36,
98 Kč. Celkem za m3 92,92 Kč.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Kultura
6. prosince (sobota)
Klub OÁZA Dolní Beřkovice Vás srdečně zve na Staročeské vánoce od 14 do 16 hod. v kavárně
Na Knížecí. Těšit se můžete na vánoční jarmark s ochutnávkou tradičních vánočních pochoutek.
11. prosince (čtvrtek)
ZŠ Dolní Beřkovice pořádá Vánoční akademii od 16. hod. na sále restaurace Na Knížecí.

16. prosince (úterý)
Obec Dolní Beřkovice pořádá posezení s důchodci v restauraci Na Knížecí od 14 do 18 hod.
K tanci a poslechu hraje pan Křováček. Je připraven i doprovodný program. Pro všechny
přítomné je zajištěno občerstvení, večeře a nápoj. Jste srdečně zváni.
20. prosince (sobota)
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci s MŠ a školní jídelnou pořádají od 18. 45 hod. setkání u
vánočního stromu. Je připraveno občerstvení formou závinu, čaje a svařáku. Přijďte si
poslechnout vánoční melodie v podání žesťového kvintetu pod rozsvíceným vánočním stromem.
 Sport
26. prosince (pátek)
TJ Sokol Dolní Beřkovice pořádá od 9:00 hod. Vánoční turnaj ve stolním tenisu O pohár
starosty obce v tělocvičně TJ Sokol Dolní Beřkovice. Prezentace hráčů od 8. 30 hod. startovné 50
Kč. Turnaj je určen pro neregistrované hráče. Občerstvení zajištěno.
PF 2015
Krásné prožití Vánočních svátků a v novém roce vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů.
Zdroj: http://novorocenky.kyoprint.cz/katalog/10393/

   OBECNÉ INFORMACE   
POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNI ZO
Veřejné zasedání ZO Dolní Beřkovice se uskuteční v pondělí 22. prosince 2014 od 18. 00 hod.
v sále restaurace Na Knížecí.
INFORMACE O PROVOZU
Mateřská školka
Uzavření MŠ od 22. prosince do 3. ledna 2015
Otevírací doby v době svátků
obecní úřad:
zavřeno v době svátků a 2. ledna 2015
lékárna:
zavřeno pouze v době svátků,
praktický lékař pro děti a dorost:
zavřeno v době svátků a 31. 12,
praktický lékař pro dospělé:
zavřeno pouze v době svátků,
zubní lékařka:
dle úředních hodin, v PO a ÚT do 14.00 hod,
pošta:
zavřeno pouze v době svátků.
ZAJÍMAVOSTI
Víte, že pouze 3 % vody na Zemi je sladká voda, zbylých 97 % tvoří slaná voda? Z těchto 3 %
sladké vody jsou více než 2 % zmrazené v ledových příkrovech a ledovcích. To znamená, že
méně než 1 % sladké vody se vyskytuje v jezerech, řekách a podzemních vodách.
Dvacet procent veškeré sladké vody je v jediném jezeře, jezeru Bajkal v Asii. Dalších dvacet
procent je shromážděno ve Velkých jezerech (Huronském, Michigenském) v Severní Americe.
V řekách je pouze jen 0,006% světových zásob sladké vody. Život na Zemi závisí opravdu na
tom, co je jen "kapkou v moři" z celosvětových zásob vody.
Zdroj: www.wonderfulinfo.com http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html

   INFORMACE O ZPRAVODAJI   
Vydává: Obecní úřad Dolní Beřkovice, tel. 315 692 034, email: zpravodaj@dolniberkovice.cz,
www.dolniberkovice.cz
Náklad: 450 ks, ZDARMA. Uzávěrka příštího čísla: 29. 12. 2014.
Žádáme všechny spolky, organizace, drobné podnikatele, pokud budete v příštích měsících
organizovat plesy nebo jiné 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. Uzávěrka pro měsíc leden je do 29. prosince 2014.

