OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
duben 2015

   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Péče o seniory
V obci byl roznesen dotazník pro seniory obce týkající se
péče o naše starší spoluobčany (dotazníkový průzkum)
Dotazník nebyl expedován všem seniorům. Byl vytipován
určitý počet seniorů, kterým byl dotazník doručen.
V případě, že byste měli 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 občanům.
Jak nespadnout do pasti
Na OÚ jsou volně dostupné brožury od časopisu dTest
„Jak nespadnout do pasti“ poskytující cenné rady a
informace jak se bránit a chovat při kontaktu
s podomními prodejci, či při účasti na předváděcích
akcích. Dále je k dostání brožura „Jak na koupi ojetého
vozu“, poskytující informace z této oblasti, např. na co si
dát pozor při uzavírání kupních smluv, jak na ověření
technického stavu atd. Zájemci si můžou bezplatně

vyzvednout nálepky určené na schránku či vstupní dveře
s textem “Obchodníci nezvoňte“ a „Nevhazujte reklamu“.
 Výkup kůží
Tento měsíc opět proběhne výkup kůží a to v pátek 17.
dubna v dopoledních hodinách.
 Upozornění
Vážení spoluobčané, v obci Vliněves byly venku, na volně
přístupných místech, spatřeny nástrahy na hlodavce.
Žádáme Vás, abyste od rozmísťování těchto nástrah
na volně přístupných místech opustili!
Platba poplatků
Opětovně připomínáme občanům, že do konce února
2015 měly být zaplaceny poplatky za svoz komunálního
odpadu a poplatky za psa na rok 2015. Pokud jste tak
někteří ještě neučinili, žádáme Vás, abyste provedli
nejpozději do konce dubna. V případě, že tak neučiníte,
bude
nutno
přistoupit
k jinému
řešení.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
4. dubna (sobota)
Na hřišti TJ Sokol Dolní Beřkovice proběhne další
mistrovské utkání A mužstva Dolní Beřkovice proti
mužstvu AFK Hořín. Přijďte od 16:30 hod. podpořit
domácí družstvo. Další domácí utkání se odehraje
v sobotu 18. dubna od 17:00 hod. proti AFK Veltrusy.
Poslední dubnové utkání na domácím hřišti, proběhne v
sobotu 25. 4. od 17:00 hod. proti TJ Sokol Libiš „B“.
Přijďte podpořit domácí tým, kterému se v jarní části
soutěže obzvlášť daří.
18. dubna (sobota)
Ve stejný den jako A mužstvo, ale dříve, od 10:15 hod,
vyběhne na domácí trávník k prvnímu mistrovskému
utkání jara, družstvo dorostu proti STM Čěčelice/Byšice.

Přijďte i je povzbudit, aby se jim vstup do jarní části
sezony vydařil stejně.
 Kultura
16. dubna (sobota)
Klub OAZA pořádá v tento den výlet do Lysé nad Labem
na výstavu „Narcis“. Jde již o 14. ročník výstavy narcisů,
tulipánů a dalších jarních cibulovin a o zahradnické trhy.
Všichni jsou srdečně zváni. Přihlášky a bližší informace
nejpozději do 10. 4. 2015 na tel. 601333954.
24. dubna (pátek)
Klub OÁZA Vás zve od 20:00 hod. na sál restaurace Na
Knížecí na Travesti show „Crazy Goodies“ Vstupné ve
výši 150 Kč. Vstupenky objednávejte telefonicky na čísle.
601333954.

   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
Tak jako každoročně máme za sebou vynášení Morany a
Vítání jara. I přes všechny
předpovědi nám počasí přálo a
účast byla opravdu hojná. Klub
Oáza by tímto chtěl poděkovat za
organizaci
průvodu
místním
dobrovolným hasičům a ZŠ Dolní
Beřkovice. Dále za pomoc a
přispění MŠ Dolní
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Beřkovice, restauraci Na Knížecí a všem členkám klubu
Oáza.
Anna Maňáková

Dne 17. března proběhla v kavárně restaurace Na
Knížecí, přednáška p. Pokorného na téma Archeologické
nálezy ve Vlíněvsi a okolí. Přednáška byla velmi
zajímavá, poučná, těšíme se na další poutavé přednášky.
Účast beřkovských a vlíněveských občanů byla opravdu
velká. Děkujeme přednášejícímu.
paní Danajová
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Oslavy Světového dne vody
V roce 2015 se oslavy Světového dne vody konaly pod
mottem „Voda a udržitelný rozvoj“.
Voda, a hlavně
pitná nezávadná
voda je jedním z
největších
bohatství, které
nám naše planeta
dává, i z těchto
důvodů byl právě
na tento den
vyhlášen Světový
den vody. V tento
den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes
miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak
přímo ohroženi na svém zdraví.
V rámci Světového dne vody uspořádal dne 21. 3. 2015
státní podnik Povodí Labe den otevřených dveří na
zdymadle v Dolních Beřkovicích. Prohlídku vodního díla
využilo 220 spokojených návštěvníků, kteří se podívali
mimo jiné do
plavebního a
jezového
velínu.
Prohlédli si
strojovnu
plavebních
komor a jezu.
Počasí přálo a
návštěvníci dne
otevřených
Zdymadlo pří výstavbě v r. 1903
dveří prožili na
vodním díle v Dolních Beřkovicích krásný sobotní den.
Odborný
výklad
poskytli
tito
zaměstnanci
VD Dolní Beřkovice: Jan Purchart, Petr Bednář, Zbyněk
Bryslivec, Ing. Vladimír Čmejla a Šárka Pernisová.
Ing. Vladimír Čmejla

Ze sportu
Mažoretkový sport
Jako každý rok se už od září připravujeme na sezónu
soutěží. První soutěž byla 25. 10. 2014 v Kolíně "O pohár
ze zámku", miniformace mažoretek tento pohár opravdu
přivezla. Pohár za 3. místo. Další soutěž byla 14. 2. 2015
v opět v Kolíně, kde Nová, Adámková duo v Pompomech
vybojovala bronz. Terezka Adámková za sólo stříbro.
Další jarní soutěž nás čekala v Novém Bydžově "O
hvězdu mažoretek Stella 2015" odtud všechna
nominovaná děvčata přivezla krásná místa. Miniformace
2. místo, duo
pom-pom Nová,
Adámková 1.
místo. 15. 3. 2015
se
děvčata
zúčastnila
Mistrovství české
republiky
v
Hořicích a tam se
kvalifikovala
v
krásných místech.
Miniformace 1. místo, Trio kadetky 3. místo, sólo Tereza

Adámková jak s hůlkou tak pom-pom 2. místo a duo
Pompomy Nová, Adámková 3. místo+cena VIP poroty. Do
semifinále Mistrovství ČR jim držíme palečky a
budeme doufat, že nás budou naši obec reprezentovat
jako v roce 2014, kdy se Tereza Adámková stala mistryní
ČR s náčiním pom-pom.
Bc. Nová Lenka
Fotbal
Vstup do jarní části soutěže okresního přeboru ve fotbale
se A mužstvu TJ Sokol Dolní Beřkovice vydařil. První
utkání 16. kola, které proběhlo v sobotu 3. března proti
TJ Vltavan Chvatěruby, skončilo výhrou domácích
v poměru 1:0. Hned následující sobotu berkovští na
hřišti Sokolu Dolany vyhráli 2:0. Třetí zápas dotáhli do
vítězného konce a vyhráli 2:1 doma nad FC Lobkovice A.
29. března na hřišti TJ Kly skončil zápas v normální hrací
době nerozhodně 2:2. Po vítězných penaltách 2:1 si
odvezlo A mužstvo TJ Sokol D. Beřkovice z hřiště TJ Kly 2
body. První družstvo, které beřkovským sebralo na jaře
bod.
Obecně
Beřkovský víceboj
Vážení příznivci sportu a nejen jeho. Rádi bychom
uspořádali beřkovský víceboj, který by měl navázat na
tradici a úspěchy sportovního víceboje dvojic, který tu
každoročně probíhal. Výběr sportovních disciplín pro
víceboj by měl být takový, aby byl uskutečněn zábavnou
formou a akce se mohli zúčastnit lidé cca od mládeže až
po seniory. Například člunkový běh, Frisbee, hod
granátem na cíl, jízda zručnosti na kole atd. Uvítáme
nápady každého z Vás. Potom bychom vybrali ty nejlepší
a nejzajímavější disciplíny a uzpůsobili turnaj a pravidla
podle těchto návrhů. Prosím náměty na různé soutěže
zasílejte na email info@sokoldb.info do 30. dubna.
Sportovně – zábavná akce bude mít pevný termín a to v
sobotu 20. června 2015. Uvidíme, kolik se sejde
případných nápadů a námětů a jaký bude zájem o tuto
akci. Pokud se tento plánovaný víceboj povede a zanechá
kladné ohlasy, i nadále by se v tomto duchu pokračovalo.
Pevně doufám, že přesvědčíme místní občany a mládež
ke sportu, zábavě a hlavně ke společenskému setkání a
dobré náladě.
Tomáš Danaj

Multifunkční dům ve Vliněvsi
Velkou část prací na rekonstrukci multifunkčního domu
č. p. 42 ve
Vliněvsi
zabraly
bourací a
demoliční
práce.
V objektu
jsou
již
položeny
rozvody
odpadů, elektroinstalace a částečně vodoinstalace,
v přízemí podkladní betony a v první patře nové stropy.
Po demolici západního křídla budovy, je objekt
připraven na vztyčení krovů a pokládku střešní krytiny,
které by mělo probíhat v týdnu po Velikonocích. Se
střechou už to bude vypadat opět jako dům.
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