OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
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   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Schválený rozpočet obce na rok 2016
Na zasedání ZO byl schválen navržený rozpočet
obce. Na straně příjmů byla schválena částka ve
výši 24.747.287 Kč, na straně výdajů částka ve výši
29.341.000 Kč. Hrazení deficitu rozpočtu roku
2016 bude hrazeno z přebytku rozpočtu za rok
2015, který skončil ve výši 6.431.633,19 Kč.
První kniha o Beřkovicích
Na obecním úřadě je stále k prodeji kniha o historii
technických staveb obce Dolní Beřkovice s názvem
Od přívozu k cukrovaru autora pana Karla Tichého.
Cena je 480 Kč.
Pivovary Mělnicka
Na obecním úřadě je také k dispozici kniha Pivovary
Mělnicka od autorů Ladislava Tomka a Josefa
Michovského, o které jste mohli slyšet při
prezentaci knihy pana Tichého v Multifunkčním
domě. Křest knihy proběhl v neděli 20. března v
pivovaru Lobeč. Cena knihy je 297 Kč.
Slevové vstupenky na divadelní představení
Na obecním úřadě nebo u paní Maňákové z klubu
OÁZA jsou k dispozici slevové lístky do Národního
divadla (činohra, opera, balet, Laterna magika) na
vybraná představení. Jde o 50% slevy na nákup
vstupenky. Dále jsou na OÚ k dispozici kupóny na
druhou vstupenku zdarma a to do činohry Divadla
ABC, Rokoka, Divadla U Hasičů, Divadla Palace,
Divadla Bez zábradlí, na muzikál a balet do Divadla
Hybernia. Po předložení a odevzdání tohoto
slevového
kuponu
dostanete
k zakoupené
vstupence další vstupenku zdarma na sousední
místo. Počet slevových kupónů je omezen.
Vyhlášení výběrového řízení pro obsazení
pozice v MD ve Vliněvsi

Obec Dolní Beřkovice vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení
volného
pracovního
místa
domovníka/domovnice v Multifunkčním domě ve
Vliněvsi.
Počet pracovních pozic 2, práce na poloviční
úvazek.
Zaměstnanec bude zajišťovat:
 běžné domovnické práce, obsluhu vytápění a
jednodušší údržbu celého objektu a jeho zařízení,
 otevírání a zavírání objektu, obsluhu hlavních
energetických uzávěrů, výměnu žárovek, dozor
nad správným používáním společných zařízení
objektu,
 udržování, mytí a čištění společných prostorů
v objektu (chodeb, schodišť, místností, včetně
chodníku, zelených pásů apod.),
 běžný úklid (zametání, utírání prachu, větrání
místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a
zařízení, čištění osvětlovacích těles, čištění, úklid a
dezinfekce klozetů).
Platové zařazení:
3. platová třída, platový stupeň podle délky uznané
praxe, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, možnost postupného přiznání
osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce.
Požadavky: Trestní bezúhonnost (možnost ověření
přímo na úřadě), schopnost samostatné práce,
manuální zručnost, minimální vzdělání vyučen/a.
Příjem přihlášek do 22. dubna 2016. Přihlášky
podávejte na podatelnu OÚ.
V přihlášce kromě životopisu uveďte i dosavadní
praxi a možnosti případného nástupu.

   PLÁN AKCÍ V OBCI   

 Kultura

 Sport

   OBECNÉ INFORMACE   
 Regionální muzeum Mělník
Jaro vyzývá k vycházkám a tak se můžete
s muzejním zoologem Liborem Prausem vydat
mělnickými
parky
za
letošním
ptáčkem
roku Červenkou obecnou. Akce se koná ve středu
13. dubna, sraz v 16. 30 u muzea. Účastníci se
dozvědí mnoho zajímavostí nejen ze života
červenek, ale i ostatních městských ptáků. V
případě dobrého počasí se účastníci pokusí

červenky i odchytit a okroužkovat. Pořádá
Regionální muzeum Mělník a Česká společnost
ornitologická.
V prostorách kavárny muzea Vás jistě upoutá
výstava fotografií „Květiny očima Ladislava Záruby“
od 5. 4. – 30. 4. 2016, úterý – neděle 9:00–12:00 a
12:30–17:00 hod.
Dále si v muzeu můžete prohlédnout výstavu
obrazů a grafik Jiřího Vaněčka, malíře, který několik

Otevření knihovny 21. dubna (čtvrtek)
Dne 21. dubna ve čtvrtek bude nově otevřena
knihovna v Multifunkčním domě ve Vliněvsi a to od
15:00 do 18:00 hod. Provozní doba knihovny bude
pravidelně každý čtvrtek v uvedené hodiny. Tímto
srdečně zveme všechny zájemce.
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Fotbal 16. a 30. dubna (sobota)
16. 4. od 14:00, proběhne na hřišti Sokola
mistrovské utkání mezi domácím A mužstvem a
mužstvem z Vetlrus. V sobotu 30. 4. ve stejnou
dobu, nastoupí A tým proti hostům z Pšovky Mělník
B. Přijďte podpořit naše fotbalisty při jejich
zápasech na domácím hřišti.
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let působí ve Lhotce u Mělníka. Výstava potrvá do
24. 4. 2016.
 Vítání jara 2016
Tradiční akcí, která je již mnoho let zažitá v naší
škole a kterou organizujeme spolu s klubem Oáza, je
vítání jara. Nejinak tomu bylo i 19. března roku
2016. V hojném počtu jsme se sešli, abychom
přivítali nejkrásnější období roku - jaro. Odpoledne
zahájily svým vystoupením mažoretky pod vedením
Katky Nové, následovalo vystoupení žáků školní
družiny, které připravili se svými vychovatelkami.
Hasiči se chopili Morany a líta vyrazili jsme na
tradiční průvod vesnicí k Labi, kde jsme se
upálením Morany a vhozením do vody definitivně
rozloučili
se
zimou.
Příjemné
odpoledne
pokračovalo Na Knížecí, kde bylo klubem Oáza pro
děti i dospělé připraveno občerstvení a tradiční
jarmark s nabídkou velikonočních dekorací,
pomlázek, keramiky a dalších rukodělných výrobků.
Celé odpoledne si všichni zúčastnění příjemně užili.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci letošního
vítání jara podíleli. Krásné jarní dny!
Jana Basařová

 Čtenářský maraton
O tom, že naše škola realizovala v rámci projektu
Výzva 56 Čtenářské dílny a podařilo se nám vybavit
školní knihovny 1. i 2. stupně ZŠ kvalitními knihami
pro naše žáky, jsem již informovala. Spolu
s pedagogickým sborem jsme uvažovali o tom, jak
děti motivovat a přivést v rámci čtenářské
gramotnosti k četbě knih. A protože březen je měsíc
knihy, napadlo nás dne 22. března uspořádat první
ročník čtenářského maratonu pro žáky 1. stupně ZŠ.
Pozvání na maraton přijal pan starosta, který zahájil
četbu z knihy Líná babička autorky Aleny
Kastnerové. Štafetu si dále předávali další účastníci
maratónu všech věkových kategorií - babičky,
maminky, tatínek, žák, paní učitelky. A děti bedlivě
naslouchaly, často se i pobaveně zasmály. Maratón
ukončil až odchod posledních žáčků domů. Celé
odpoledne bylo velmi milým zastavením a setkáním
„dospěláků“ a našich žáčků. Odměnou čtenářům byl
potlesk dětí a vděčnost za čas, který jim byl
věnován. Věříme, že touto akcí inspirujeme děti
k četbě a zájmu o knihy. Všichni se těšíme na druhé
kolo čtenářského maratónu a na další účastníky.
Jana Basařová

Poděkování
Poděkování za sobotní Vítání jara uskutečněné dne
19. 3. 2016 hlavně všem členkám OÁZY, Obecnímu
úřadu, personálu na Knížecí. Akce se zdařila, a
protože OÁZA funguje i nadále, těšíme se na další
akce. Uvítáme další nové členy i členky do našich
řad.
paní Danajová
Informace o kácení na prořezu stromů
V současné době probíhají dokončovací práce na
prořezu a odstranění havarijních stromů podél

cyklostezky a tento úsek bude v nejbližší době opět
otevřen. Tímto se omlouváme za omezení, která
vznikla v souvislosti s těmito pracemi. K povolení
kácení stromů byl nutný zoologický průzkum,
neboť se ve zmiňovaném úseku nacházeli zvlášť
chránění živočichové. Kácení bylo povoleno
krajským úřadem. Na základě zoologického
průzkumu vydal MěÚ Mělník závazné stanovisko k
zásahu do významného krajinného prvku
spočívající v kácení, zdravotních řezů a zanecháním
torz stromů. Dále stanovil náhradní výsadbu
stromů na těchto pozemcích.
Informace o druhé etapě rekonstrukce
obecního rozhlasu.
V návrhu rozpočtu na rok 2016 bylo mimo jiné
počítáno i s částkou na druhou etapu rekonstrukce
obecního rozhlasu v Dolních Beřkovicích a Podvlčí.
První etapa rekonstrukce proběhla ve Vliněvsi za
přispění
Diakonie,
Českobratrské
církve
evangelické v částce cca 300 000Kč. Náklady na
druhou etapu budou financovány z obecní
prostředků a částka se bude pohybovat ve výši cca
600 000 Kč. Jak jste byli informováni v minulém
zpravodaji, rozhlas bude rozšířen do nové výstavby
v H. Hájku, posílen v ulici D. Hájek směrem ke
zdymadlům a na dalších vytypovaných místech.
Cílem celé rekonstrukce je propojit všechny místní
části do jednoho funkčního celku vysílacího řídícího
pracoviště, který bude mít ovládání a všechny
funkce bezdrátového rozhlasu.
Informace o schválení pořízení nového
hasičského auta.
V únoru proběhlo vyhodnocení výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu, na dodávku
nového hasičského automobilu pro JSDH obce Dolní
Beřkovice. Hodnotícím kritériem zakázky byla
nejnižší nabídnutá cena. Vítězným uchazečem
výběrového řízení se stala firma THP Polička s. r. o.
s nabídnutou cenou ve výší přibližně 1,8 mil Kč.
Jedná se o dodávku dopravního automobilu Iveco
Daily 50 C 15 V s naftovým motorem o objemu
2998cm3 a o celkové hmotnosti 5 200kg. Nákup
vozidla bude financován z obecních prostředků.
Informace o výběrovém řízení na výstavbu
chodníku v ulici Nádražní.
Koncem března proběhlo vyhodnocení výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
stavební práce na výstavbu chodníku v ulici
Nádražní. Hodnotícím kritériem pro tuto zakázku
byla stejně jako v případě hasičského vozidla
nejnižší nabídnutá cena, která v tomto případě byla
ve výši přibližně 1,45 mil. Kč. Vítězným uchazečem
na výstavbu chodníku je Stavební firma Neuman s.
r. o. z Mělníka. Tato výstavba bude financována z
dotace Středočeského kraje z Programu 2015 ve
výši 95% a 5% se bude na financování podílet obec.
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