OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
leden 2016
Vážení spoluobčané, přejeme Vám do nového roku vše nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů.

   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Platba za TKO a za psa
V roce 2016 zůstane cena za odvoz TKO a poplatek
za psa stejný jako v loňském roce. Tedy platba za
TKO 500 Kč na trvale hlášeného obyvatele a 500
Kč
za
neobydlenou
nemovitost
sloužící
k rekreačním účelům. Poplatek za prvního psa 100
Kč a 200 Kč za každého dalšího. Oznamujeme
občanům, že platby za TKO, stejně jako platby za
psa, můžete platit na podatelně OÚ nebo převodem
na účet v Komerční bance. Číslo účtu je
3622171/0100. Při platbě na účet uvádějte jako
variabilní symbol “č. p. Vaší nemovitosti“. Do zprávy
pro příjemce uveďte „Vaše jméno a příjmení“.
Děkujeme.
Ceny vodného a stočné
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti
Vodárny Kladno – Mělník a. s. s účinností od 1. 1.
2016 zůstávají ceny vodného a stočného stejné,

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Kultura- pozvánka SDH Dolní Beřkovice

15. ledna (pátek) - 20:00 hod. rest. Na Knížecí
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Hasičký ples.
Tentokrát ještě o kus lepší a větší. Na
NEKUŘÁCKÉM sále se pokusíme udržet plesovou
náladu co možná nejdéle. Pro účely správného
vyblbnutí jsme se rozhodli angažovat DJ, který nám

tedy takto: vodné 53,24 Kč, stočné 39,68 Kč.
Celkem tedy 92,92 Kč.
Odečty vodoměrů
Oznamujeme občanům, že od 11. do 22. ledna 2016
v době od 10 do 15 hod. budou probíhat odečty
vodoměrů. V případě nepřítomnosti zanechte lístek
se stavem Vašeho vodoměru na viditelném místě.
Děkujeme.
Nabídka publikace Mělnicko na starých
pohlednicích
Vážení občané, v současné době je na OÚ
k nahlédnutí publikace „Mělnicko na starých
pohlednicích“, ve které jsou publikovány i
pohlednice našich obcí. V případě Vašeho zájmu
může obec objednat větší množství této knihy za
cenu nižší než v prodejní síti. Zájemci o se můžou
přihlásit na OÚ.
bude na kavárně pouštět trochu divočejší muziku. V
průběhu večera je připraveno ještě kouzelnické
vystoupení a dvě hodiny mikromagie, kdy se
seznámíte s triky přímo u stolu, baru ať už na sále
nebo na diskotéce. Samozřejmostí je opět bohatá
tombola.
SDH Dolní Beřkovice

   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
V neděli 29. listopadu, proběhla v 15 hodin na
sále restaurace Na Knížecí tradiční Beřkovská
mikulášská tentokrát pod názvem Šmoulí
koledování. Pořadu plného písniček, her a zábavy
se zúčastnilo cca 140 dětí v doprovodu maminek,
tatínků, babiček a dědečků. Děti byly jako vždy
nadšené a trochu i vystrašené z návštěvy tří čertů,
vše ale napravil Mikuláš s andělem a nadílkou
plnou dobrot a dárečků. I když to občas vypadalo,
že nějaké zlobivé dítko půjde do pekla, nakonec
všechny děti obstály a zůstaly u svých rodičů.
Program zajistila Obec Dolní Beřkovice ve
spolupráci s restaurací Na Knížecí a SDH Dolní
Beřkovice za podpory: Statech s.r.o., KVD plus s.r.o.,
Breno s.r.o., Saint Gobain, Coca-Cola, Lékárna R.
Suchý, Chovatelé, Akinu, Bidvest, p. Kubík. Všem
sponzorům i příznivcům velice děkujeme.
Lucie Čápová

Ve středu 9. prosince od 16 hod. proběhlo
slavnostní otevření Multifunkčního domu ve
Vliněvsi. Otevření byli přítomni za ROP Střední
Čechy p. Ing. Jiří Kubiš, vedoucí odd. metodiky, dále
pan projektant Ing. arch. Jiří Hánl, za zhotovitele
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Metall Quatro pan Ing. Tomáš Lamač a koordinátor
BOZP pan Ing. Miloslav Konečný. Otevření byli dále
přítomni i zástupci tisku, Mělnického deníku.
Slavnostního otevření se dále zúčastnilo přes sto
návštěvníků z řad občanů. Návštěvníci si mohli
prohlédnout všechny prostory MD, od sklepa až po
půdu a fotografie z průběhu stavby. Ve spodní části
MD mohli návštěvníci zhlédnout výstavu precizní
ruční práce, malování na kameny. Pro všechny
přítomné bylo připraveno občerstvení.
V sobotu 19. prosince proběhlo tradiční setkání
u vánočního stromu. Vánoční koledy nám přijel
zahrát, stejně jako minulý rok, skvělý žesťový
kvintet,
který
svými
koledami navodil
příjemnou atmosféru vánoc. Pro příchozí byl
připraven štrůdl, vánoční cukroví a pro zahřátí
svařák, punč nebo čaj. Poslech koled s
vánočním stromem v pozadí, letos nově ozdoben
modro bílou kombinací s vánoční hvězdou na
špičce a vůně svařáku se štrůdlem, byl příjemným
zpestřením sobotního večera. Za dobrý štrůdl, teplý
svařák, punč, čaj a pomoc při přípravě děkujeme
personálu mateřské školky a školní jídelny.
Stránka 1

Ze sportu
V sobotu 26. prosince proběhl již tradičně
Vánoční
turnaj
ve
stolním
tenisu
pro
neregistrované hráče pod záštitou Obecního úřadu
Dolní Beřkovice. Turnaje se zúčastnilo celkem 24
hráčů, z Dolních Beřkovic, z Mělníka a z Líbeznic.
1. místo a pohár od starosty obce převzal pan Miloš
Frajman z Mělníka, 2. místo obsadil loňský vítěz
Vladimír Čmejla, 3. místo obsadil Jaroslav Řízek a 4.
místo obsadil pan Slimařík. Turnaj měl výbornou
úroveň a výbor TJ Sokola děkuje všem
organizátorům. Těšíme se na další ročník, na který
jste už teď zváni.
Mgr. Vladimír Juroška
Ostatní
Školní zájezd - Drážďany 2015
Každý rok v adventním čase navštěvují žáci naší
školy vánoční trhy v Dráźďanech. Ani letos tomu
nebylo jinak, pro zájezd byl vybrán čtvrtek 10.12.
2015. Přihlášení žáci 5.-9. ročníku vyrazili
s pedagogickým doprovodem, aby si na oblíbených
trzích užili pravou vánoční atmosféru. A Drážďany
nás opět potěšily. Na náměstí Altmarkt jsme
navštívili nejznámější drážďanský trh Štrýclmarkt,
který svojí historií sahá do roku 1434. Prohlédli
jsme si krásně vyzdobené dřevěné stánky
s nejrůznějším zbožím a ochutnali regionální
speciality. Mnozí využili výletu i k nakupování
dárečků pro své blízké. V době rozchodu děvčata
zamířila vybírat kosmetiku a módu do okolních
obchodních center, chlapci dali přednost
elektronice. Celý den probíhal v příjemné
předvánoční atmosféře, všichni jsme si i díky
slunečnému počasí výlet užili.
Děkuji firmě KVD Plus, s.r.o. za sponzorský dar
žákům naší školy ve formě uhrazení dopravy
tohoto zájezdu.
Mgr. Jana Basařová
 Informace časopisu dTest
Čas výprodejů je v plném proudu. Někteří obchodníci
zlevnili zboží už před Vánocemi, hlavním lákadlem
pro spotřebitele jsou ale všudypřítomné povánoční
výprodeje, které plynule přecházejí do těch
novoročních. Co je dobré mít na paměti, abychom
„výhodné“ koupě posléze nelitovali? Na co si dát
pozor, abychom díky slevám opravdu ušetřili?
1 + 1 zdarma, krach cen, totální výprodej, slevy až
80 %, vše za polovinu – podobnými nápisy se v nás
obchodníci snaží vzbudit dojem, že levnější už to
nebude a je třeba neváhat a nakoupit právě u nich.
Výprodeje jsou, byly a budou populární, ale
chceme-li opravdu ušetřit, je potřeba zachovat
chladnou hlavu. Každá prodejní akce je určitým
marketingovým tahem a vždy je třeba dávat pozor,
i když se nemusí jednat o vysloveně klamavé
obchodní praktiky.

„Berte s rezervou výlohy, které lákají na příliš
vysoké slevy a totální výprodeje. Když se důkladně
zadíváte na reklamu, bude často před číslicí
malinkaté slovíčko až. Zboží s nejvyšší uvedenou
slevou rozhodně nebude plná prodejna a spíše
budete mít problém zjistit, co konkrétně je tolik
zlevněno,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu. A dodává: „Láká-li obchodník na
slevy, vždy musí být na zboží konečná cena a
vyčíslení slevy na haléř sedět. Pokud vám čísla na
cenovce nesedí, podejte podnět České obchodní
inspekci. Klamání spotřebitelů může obchodníka
vyjít na pokutách pěkně draho.“ Bezdůvodné
vyvolání dojmu likvidace prodejny, totálního
výprodeje zboží, časově omezené nabídky nebo
nabídky, která je určena pouze pro konkrétního
spotřebitele (exkluzivně pro vás), je dnes již
protiprávní, pokud tato reklama neodpovídá
skutečnosti.
Důležité je také mít trochu přehled, kolik vybrané
zboží obvykle stojí. Že je v určitém obchodě o 50 %
zlevněno ještě neznamená, že ho za „zlevněnou“
cenu nekoupíte jinde zcela běžně. Hranici mezi
marketingem a klamavou obchodní praktikou už
překračují falešné slevy, kdy prodejce cenu
výrobku vlastně vůbec nesníží a slovo „sleva“
použije jen jako magické zaklínadlo k nalákání
nepozorného spotřebitele k nákupu. Někteří
obchodníci se uchylují i k dočasnému navýšení
ceny, aby ji pak mohli snížit na původní hladinu a
vydávat tento rozdíl za slevu. Rok co rok Česká
obchodní inspekce během výprodejů odhalí řadu
chyb, kterých se obchodníci při slevách dopouštějí
a kterými mohou zákazníky klamat.
A jak je to se zárukou na zlevněné zboží? Můžete se
setkat s tvrzením, že na zlevněný sortiment neplatí
záruka, případně je omezena. „Nic takového není
možné, i na zboží zakoupené ve slevě platí zákonná
záruka 24 měsíců. Výjimkou je situace, kdy byl
výrobek zlevněný kvůli nějaké vadě – pro takovou
vadu pak zboží samozřejmě reklamovat nelze, na
všechny ostatní vady daného zboží záruka ovšem
platí. O důvodu takové slevy musí být zákazník při
nákupu informován a tato skutečnost by měla být
potvrzena i na dokladu o koupi,“ vysvětluje Lukáš
Zelený.
Pozor si dejte také na akce typu 3+1 zdarma.
Obchodník může v případě reklamace tvrdit, že na
kus „zdarma“ se záruka nevztahuje. Je pravda, že
záruka se vztahuje pouze na zboží, za které jste
zaplatili, vždy je ovšem nutné určit, který kus je tím
„darem“. Není-li možné jednotlivé kusy od sebe
odlišit, jedná se jen o množstevní slevu a
reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTest, o.p.s.
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