OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
Prosinec 2015
PF 2016
Krásné prožití Vánočních svátků a v novém roce vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů.
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Ordinační hodiny MUDr. Valsové
Informace pro občany: v době od 28. do 31. prosince 2015 má MUDr. Valsová dovolenou. Zástup zajištuje ZS
Lužec nad Vltavou. Tel. 315 622 144.
   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
26. prosince (sobota) - Vánoční turnaj ve stolním
tenisu
TJ Sokol Dolní Beřkovice Vás zve na Vánoční turnaj ve
stolním tenisu O pohár starosty obce. Turnaj je určen
pro neregistrované hráče a uskuteční se v malé
tělocvičně v areálu Sokola D. B. v sobotu
26. prosince od 9:00 hod. Startovné 100
Kč. Ceny pro vítěze a občerstvení
zajištěno.
 Kultura
9. prosince (středa) – Otevření
Multifunkčního domu ve Vliněvsi
Obec Dolní Beřkovice oznamuje, že ve
středu 9. prosince 2015 od 16:00 do
18:30 hod. proběhne slavnostní otevření
Multifunkčního domu ve Vliněvsi. Všichni jste zváni.

15. prosince (úterý) - Vánoční akademie
ZŠ Dolní Beřkovice, si Vás dovoluje pozvat na Vánoční
akademii, která se bude konat v úterý 15. prosince
2015 od 17:00 hod. na sále restaurace Na Knížecí.
19. prosince (sobota)- setkání u vánočního stromu
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci s MŠ a školní
jídelnou pořádají od 18. 30
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.

   OBECNÉ INFORMACE   

Informace Odboru dopravních a správních agend
MÚ Mělník
Od 15. prosince do 31. prosince 2015 z technických
důvodů nebude možné si podat žádost o občanský
průkaz a cestovní pas. Vyrobené doklady nebude
možné předávat občanům.
Mgr. Daniška Josef, vedoucí odboru

Posezení s důchodci
Dne 26. listopadu proběhlo na sále restaurace Na
Knížecí posezení s důchodci. Této společenské akce se
zúčastnilo cca 70 občanů. Pro přítomné bylo
připraveno občerstvení s večeří. O zábavu se postaralo
DUO Adamis z Šlágr TV a moderátor celého večera. Dle
ohlasů zúčastněných se společenské odpoledne
vydařilo a přítomní byly spokojeni.
Spotřebitelské informace časopisu dTest Nejčastější omyly českých spotřebitelů
Chybovat je lidské, ale jsou situace, kdy nás to může
opravdu „přijít draho“. Zboží a služby nakupujeme
téměř denně, přesto si často nejsme jisti svými právy a
povinnostmi. Jaké jsou nejčastější omyly rozšířené mezi
českými spotřebiteli? A jak je to doopravdy? V čase
předvánočních nákupů se malé opakování může hodit.
„Řada lidí se například domnívá, že když si objednají
zboží v e-shopu a nákup si poté rozmyslí, lze situaci
řešit tím, že věc prostě nepřevezmou. Stále panuje také
představa, že prodejce má vždy povinnost vystavit k
výrobku záruční list, nebo že zakoupená věc musí
vydržet po celou dobu záruky,“ říká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení dTestu. Spotřebitelé už

většinou vědí, že mají právo na odstoupení od smlouvy
uzavřené po telefonu nebo přes internet do 14 dnů.
„Často si ale myslí, že to platí i pro nákup v kamenné
prodejně, nebo neznají výjimky, na které se toto právo
nevztahuje,“ upozorňuje Zelený.
Toto jsou rozšířené omyly spotřebitelů a jejich
uvedení na pravou míru:
Když zboží nepřevezmu, kupní smlouva se ruší. – To
by platilo pouze v případě, že si ve smlouvě výslovně
sjednáte, že nepřevzetím zboží se smlouva ruší. Jinak
je uzavřená smlouva pro obě strany závazná a převzetí
zboží je povinností kupujícího. Porušením této
povinnosti se vystavujete sankci, přinejmenším tomu,
že budete muset uhradit náklady na zbytečnou
dopravu.
Prodejce je vždy povinen vystavit mi k výrobku
záruční list. – Prodávající musí vystavit záruční list
pouze na požádání. Reklamujete-li výrobek, není nutně
potřeba předkládat záruční list. Stačí doklad o koupi,
který obsahuje zákonem stanovené údaje.
Do 14 dnů mám vždy právo od kupní smlouvy
odstoupit. – To platí pouze při nákupu přes internet či
po telefonu, tedy u smluv uzavíraných za využití
prostředků komunikace na dálku. A dále v případě
smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k
podnikání podnikatele, např. při předváděcích akcích a
podomním prodeji. Navíc, existují výjimky, na něž se
toto právo nevztahuje. Například na zboží upravené
dle přání zákazníka, na dodávku novin a časopisů,
audio a video nahrávky a počítačové programy s

porušeným originálním obalem, zájezdy, letenky či
nemovitosti.
Koupil jsem věc na IČ, přesto mám stejná práva jako
spotřebitel. – Pokud uvedete ve smlouvě identifikační
číslo, dáváte tím druhé smluvní straně najevo, že do
právního vztahu vstupujete jako podnikatel. Z toho
plynou určité rozdíly ve vašich právech. Například
nemáte pro uplatnění reklamace lhůtu 24 měsíců
a není stanovena lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace.
Tvrdíte-li, že jste nevystupovali jako podnikatel,
musíte to v případě sporu prokázat.
Věc musí po dobu záruky vydržet. – Záruční doba je
období, v němž nese podnikatel odpovědnost za vady
prodávaného zboží. Nezaměňujte ji s životností, která
se projevuje opotřebením v důsledku běžného užívání.

Budete-li nosit obuv určenou pro příležitostné nošení
každý den, můžete ji zničit během prvního roku
záruky.
Ztratím-li důvěru ve výrobek, na kterém se
vyskytla vada, mám právo na vrácení peněz. –
Objeví-li se na výrobku vada během záruční doby, ať
už druhý den po koupi nebo po roce používání, máte
zákonem daná práva z vadného plnění. Zákon však nic
jako „ztrátu důvěry“ nezná a není to právně
relevantním důvodem k vrácení peněz. Požadovat
vrácení peněz můžete u první a jediné vady, pouze
pokud je neodstranitelná a není možné věc vyměnit za
bezvadnou.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTest, o.p.s

   Z HISTORIE OBCE   

Archeologické nálezy u nás
Naše obce už v minulosti se mohly chlubit mnohými
významnými okolnostmi. Když se řeklo „Mělnické
víno, myslelo se „Beřkovické víno“. Už za Lobkowiczů
jsme měli vyspělé zemědělství s moderními stroji a
moderními výrobními postupy. Koncem 19. st. náš
cukrovar byl největším cukrovarem v tehdejším
Rakousku-Uhersku. Slévárna Ing. Císaře měla monopol
na výhně. Vyráběli jsme u nás slad, líh a pivo, pěstovali
vynikající chmel. Měli továrnu na moderní kožedělné
výrobky.
Ale už v daleké minulosti byl náš kraj osídlen
pracovitými a moudrými lidmi. Řeka Labe dávala jim
hojnost vody a ryb, sloužila jako důležitá dopravní
cesta. Teplá písčitá půda napomáhala rozvoji
zemědělství, v lesích byl dostatek zvěře, naše osady se
nacházely poblíž důležité obchodní cesty spojující
Baltské moře s Prahou, tzv. Žitavská cesta.
Abychom dobře poznali život našich předků, hledali
jsme často sporé pozůstatky jejich činnosti v zemi.
Představitel našeho národního obrození Josef
Dobrovský už v r. 1776 podrobně popsal hliněnou
nádobu a další nálezy, které se svými spolupracovníky
nalezl u Hořína.
Počátky naší archeologie byly ale i prapodivné. V r.
1852 v časopise Český lid píše jeden z prvních
archeologů Václav Kromlus, že…. „při hledání
kamenného uhlí byly ve Vliněvsi za humny objeveny
popelnice, jež rozbouchli kopáči, myslíce že v nich peníze
budou, an v nich zatím prach a popel byl…“. Za první
republiky byly objeveny četné artefakty v tzv.
Pšeničkově pískovně u Posadovic a jinde.
Prudký rozvoj výzkumu započal v 50 letech minulého
století v souvislosti s těžbou písku. Jednalo se o
kulturu únětickou, laténskou a byzanskou a to se již
dostáváme do doby I. st. po Kristu.
Zajímavé bylo, že zde, v Jampílkově pískovně, byl
například objeven neznámý dlouhý příkop, který mohl
být i obraným příkopem z doby výbojů Římanů na
sever.

Za Vliněvsí bylo objeveno velké množství kosterních
hrobů s milodary, dále polozemnice, které sloužily
jako obydlí, dále zásobní jámy a zbytky pecí.
Těch nálezů bylo tolik, že v letech 2006 – 2010 z nich
byla ve třech velkých sálech v prostorách Národního
muzea v Praze vytvořena samostatná expozice, která
dokladovala život našich předků z doby bronzové,
laténské a římské v naší oblasti.
Předpokládáme, že naši předkové žili i v našich obcích.
V roce 2002 manželé se synem při kopání kanalizace a
přívodu vody objevili na svém pozemku střepy nádob,
paroh tura, opracované kameny, zbytky ohniště a další
věci. To vše pečlivě zdokumentovali a předali
pracovníkům České akademie věd.
Dá se tedy předpokládat, že při jiných zemních pracích
v obci bylo mnoho jiných archeologických nálezů
zapomenuto či dokonce zničeno.
V roce 2001 při výstavbě dýhárny při zemních pracích
na rozloze 4 hektary byly objeveny pozůstatky
dávného osídlení, které pocházejí z několika kultur
z období před 5 a 3,5 tisíci lety před Kristem. Byly zde
objeveny půdorysy lidských obydlí, podzemní sýpky a
spousta drobných předmětů.
Velkým objevem byl půdorys kruhové stavby o
průměru cca 45m s dvojitými stěnami a 4 vchody
orientovanými podle světových stran. Protože i mezi
ostatními nálezy drobných předmětů byly objeveny
předměty mající snad význam rituální, domníváme se,
že se zde jednalo snad o jakousi svatyni či stavbu,
která mohla sloužit i jako astronomická observatoř.
Vědci těmto kruhovým stavbám říkají rondely.
Kladem je, že dokumentace o veškerém zde
provedeném
archeologickém
výzkumu
spolu
s mnohými nálezy je uložena ve vitrínách vstupní haly
Dýhárny Denzer v Křivenicích a návštěvník si ji může
při zvláštních příležitostech prohlédnout.
Těmito několika připomínkami jsem chtěl zdůraznit,
že je třeba si vážit práce našich předků a pokračovat
v jejich odkazu.
Bohumil Pokorný
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