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pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
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   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Poplatek za TKO (za odvoz popelnic)
V roce 2016 zůstane poplatek za odvoz TKO stejný
jako v loňském roce, tzn. 500 Kč na trvale
hlášeného obyvatele a 500 Kč za neobydlenou
nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Splatnost
poplatku je dle vyhlášky obce Dolní Beřkovice č.
3/2015 nejpozději do 30. dubna. Ve vyhlášce
naleznete bližší informace týkající se poplatků za
TKO. Ta je zveřejněna na webových stránkách obce
v menu „Obecní úřad“, v sekci „Vyhlášky, zákony a
usnesení zastupitelstva“. Poplatky za TKO i za psa,
můžete uhradit 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. nemovitosti“. Do zprávy pro
příjemce uveďte „jméno a příjmení“. Děkujeme.

Policie ČR
Středočeští policisté hledají nové kolegy. Je vám
minimálně 18 let, máte středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou a jste trestně
bezúhonní? Chcete dělat perspektivní práci, která
má smysl a pomáhá celé společnosti? Kontaktujte
nás na tel. 725 575 953, e-mailem: me.tisk@pcr.cz
nebo na kterémkoliv oddělení policie.
Přihlásit se můžete také osobně Po-Pá 7:30-15:30
na ÚO Mělník, Bezručova 2796, Mělník
Rozpočet roku 2015
Po konečné úpravě rozpočtu č. 4. je výsledný
rozpočet roku 2015 na straně výdajů ve výši
29.051.928,30 Kč, na straně příjmů ve výši
35.404.553,98 Kč. Rozpočet tedy skončil
přebytkem ve výši 6 352 625,68 Kč.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Kultura
Valná hromada TJ Sokol Dolní Beřkovice
13. února (sobota)
Dne 13. 2. 2016 od 15:00 hod. v malé tělocvičně
(Sokolovně), proběhne valná hromada TJ Sokol
Dolní Beřkovice. Zveme všechny členy Sokola i
příznivce sportu.
TJ Sokol Dolní Beřkovice
Ples chovatelů
20. února (sobota)
ZO ČSCH si Vás dovoluje pozvat na tradiční
chovatelský ples, který se uskuteční v sobotu
20. února od 20:000 hod. na sále restaurace Na
Knížecí. K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina
Pepeto. Vstupné je 80 Kč. Je pro Vás připravena
bohatá tombola.
Ples základní školy
26. února (pátek)
Základní škola Dolní Beřkovice Vás zve na ples
školy, který se uskuteční dne 26. února 2016 od
20:00 hod. na sále restaurace Na Knížecí. Vstupné

80 Kč. K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina
Germa.
Uvedení první knihy o Beřkovicích
27. února (sobota)
Obecní úřad a Karel Tichý Vás zvou na uvedení
první knihy o Beřkovicích s názvem „Od přívozu
k cukrovaru, s podtitulem historie technických
staveb obce Dolní Beřkovice.
Slavnostní uvedení a prodej knihy se koná v sobotu
27. února 2016 od 15 hodin v Multifunkčním domě
čp. 42 ve Vliněvsi. Všichni jste zváni!
Karneval pro děti
27. února (sobota)
V sobotu 27. února od 15:00 hod. proběhne na sále
restaurace Na Knížecí dětský karneval. Přijďte
v maskách na pořad plný písniček, zpívání,
tancování, hraní, soutěžení, na které Vás zve
restaurace Na Knížecí ve spolupráci s obcí a
agenturou Maja.

   OBECNÉ INFORMACE   
Z kultury
Koncem ledna 2016 oslavil významné jubileum
85. let - Doc. PhDr. Emil Vašíček CSc. - dlouholetý i
současný předseda TJ Sokol Dolní Beřkovice, který
významně ovlivnil dění ve sportu v obci. Rozšířil
členskou základnu a podílel se na vytvoření nových
sportovních oddílů. Je významným členem
Barákovy župy a významným sponzorem TJ Sokol
Dolní Beřkovice. Členové Sokola mu přejí do
dalších let hodně zdraví, vitality a sportovních
úspěchů.
TJ Sokol Dolní Beřkovice
Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

 Informace o první knize o Beřkovicích
Obsahem knihy, která bude slavnostně uvedena
v sobotu dne 27. února 2016 od 15 hod.
v Multifunkčním domě ve Vliněvsi, je historický
popis, zajímavé události a život kolem mlýna,
splavňování Labe kolem ostrova, stavby jezu,
přívozů u Beřkovic a Vliněvsi, panského pivovaru u
zámku, nového parostroj. pivovaru v H. Hájku,
knížecího cukrovaru a lihovaru, knížecích vinných
sklepů a vinohradů, strojírny a slévárny železa
Císař, továrny na kožené výrobky Franěk/Kozak,
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nádraží a železnice, vliněvských polních žárových důvodu považujeme za neférové tvrzení, že
pecí, modelu
pivovaru strojníka Veselého, opoziční zastupitelé nepodpořili sportovní činnost
slunečních lázní ředitele Wollmana a další.
v obci. Za další obsahovou stránku informačních
Kniha obsahuje 516 stran na křídovém papíru a listů, letáků, inzerce atd. nese odpovědnost pouze
více jak 550 čb a
autor. OÚ vydává své
barevných historických
informační periodikum,
fotografií, map a plánků.
které
se
Vám
Knihu
bude
možné
snaží předkládat
následně zakoupit na
v pravidelných měsíčních
obecním úřadu v Dolních
intervalech vždy, pokud je
Beřkovicích.
Karel Tichý
co zveřejňovat.
Informace o investiční
Linka pomoci obětem
výstavbě
kriminality a domácího
Obecní rozhlas
násilí
V současné době probíhá
Linka pomoci obětem
kompletní rekonstrukce
kriminality a domácího
obecního rozhlasu v obci
násilí má číslo 116 006.
Vliněves.
Rekonstrukce
Pracuje
nonstop,
je
spočívá ve výměně všech
bezplatná a poskytuje
použitých reproduktorů, a
diskrétně odborné rady.
posílení reproduktorů do
Na
telefonní
linku
míst, kde by nebylo
116 006 se může obrátit
hlášení slyšet. Dále bude
každý, kdo se cítí být
kompletně
vyměněno
obětí trestného činu, a to
vysílací stanoviště celého
bez ohledu na to, zda
rozhlasu
ve
Vliněvsi
trestný čin byl nebo nebyl
umístěné
v bytovém
oznámen. Volat mohou
Foto ze zmiňované knihy
domě č. p. 96.
oběti různých forem násilí
Rekonstrukce bude hrazena za finančního přispění včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i
Diakonie, Českobratrské církve evangelické, obětem nedbalostních trestných činů, např.
Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou
v rámci projektu „Odolná obec“.
pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.
Výstavba chodníku v ulici Nádražní
Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou
V tomto roce by měla proběhnout výstavba obětí některé z forem domácího násilí, ať už
chodníku v ulici Nádražní. Chodník bude navazovat fyzického,
psychického,
ekonomického,
či
na již stávající, končící v ulici Svatopluka Čecha a sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a
povede celou ulicí. Bude končit v zatáčce na podobného trestního jednání.
křižovatce ulic Nádražní a ulice vedoucí k ulici Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech
Ladova.
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým
Výstavba bude spolufinancována z dotace ze linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní
Středočeského fondu rozvoje měst a obcí pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
z Programu 2015. V současné době je již uděleno situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
rozhodnutí o umístění stavby a žádá se o stavební také svědkům trestných činů, kteří byli událostí
povolení. Stavba by měla začít přibližně v květnu traumatizováni, potřebují psychickou podporu a
2016.
informace o svých právech a ochraně.
K informačnímu listu č. 9. MO ČSSD
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje
Veřejné zasedání ve Vliněvsi proběhlo dne 18. výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku
prosince. Byla zde předložena k odsouhlasení mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají,
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci
druhé pololetí roku 2015 pro TJ Sokol DB. Finanční potřebují konzultovat.
výbor na svém jednání vyřadil z vyúčtování Sokola Vznik a provoz této nové služby je realizován díky
dva účty, které shledal jako neoprávněné. Na finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
zasedání
zastupitelstva
bylo
navrženo a programu Dejme (že)nám šanci, který je
snížení dotace na II. pololetí o tyto účty. Zde je financován z Norských fondů. Více informací
nutno ocenit vstřícný přístup opozičních naleznete na www.linka-pomoci.cz
zastupitelů, kteří i přes výhrady k hospodaření Dr. Miroslav Fehér Manažer projektu První pomoc osobám
Sokola podpořili svým hlasováním odsouhlasení ohroženým/postiženým (domácím) násilím
veřejnoprávní smlouvy na II. pololetí. Z tohoto
   INFORMACE O ZPRAVODAJI   
Vydává: Obecní úřad Dolní Beřkovice, tel. 315 692 034, email: zpravodaj@dolniberkovice.cz.
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Obecní zpravodaj pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí

Stránka 2

