OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
Srpen, září 2016
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
 Natáčení v parku
Přípravy na natáčení probíhají v plném proudu a
natáčet se bude ve všední dny od 8. do 23. září. Od
producentů filmu přinášíme krátkou informaci, co
se vlastně bude v zámku natáčet.
NEVĚSTA - synopse
Historický romantický film Nevěsta je příběh
z mladých let života kupecké dcery z Mnichova,
z dob velkých společenských, náboženských,
hospodářských a jiných změn na počátku 16. století
odehrávající se na území dnešního Německa.
Fiktivní děj je vsazený do historických reálií.
Vidíme tehdejší obchodní praktiky, rozmach moci
kupců na úkor moci církve, představují se
výdobytky moderní doby související i se
zámořským obchodem, a v neposlední řadě počátek
emancipace žen a soumrak stavovské společnosti.
Inteligentní a sebevědomá hrdinka, která právě
vstupuje do dospělosti, se má stát obětí loupeživé
šlechtičny a její bandy, kteří jako by pocházeli ze
středověku. Mladá žena z dobrých poměrů stejně
jako většina jejích přátel ale hledí vstříc novým
dobám, které znamenají svobodu myšlenek,
rovnoprávnost, rozhled do světa. Otec hrdinky ještě
   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
Memoriál Stanislava Kvídy - 10. září (sobota)
V sobotu 10. září od 8:00 hod. proběhne na hřišti za
jedenáctibytovkou hasičská soutěž v požárním
útoku. Přijďte povzbudit místní družstva.
Mistrovské utkání ve fotbale - 17. září (sobota)
V sobotu 17. září od 14:00 hod. proběhne 6. kolo,
mistrovského utkání, ve fotbale na domácím hřišti
proti družstvu Pšovka Mělník B.
Ostatní zářijová mistrovská utkání proběhnou na
hřištích soupeře. V neděli 11. září od 17:00 hod. na
hřišti Horních Beřkovic a v sobotu 24. září od 16:30
na hřišti Vojkovic.
 Kultura
Výstava chovatelů - 9. – 10. září (pátek, sobota)
Od pátku 9. září do soboty 10. září proběhne
v areálu II. st. ZŠ místní výstava králíků, drůbeže a
holubů s ukázkou exotického ptactva. Výstava bude
otevřená v pátek od 8 do 18:00 hod. a v sobotu od 8
do 14:00 hod.
Jako doprovodný program vystoupí v pátek od
17:00 hod. country kapela Mošňáci.
Dny evropského dědictví v Dolních Beřkovicích a
Vliněvsi - 10. – 11. září (sobota, neděle) - V rámci
dnů Evropského dědictví, které se konají pod
záštitou Regionálního muzea Mělník, proběhne:
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jde ve starých šlépějích, když jí vybere ženicha
z ryze praktických důvodů, je ale už natolik
moderní, že si vyžádá souhlas své dcery, kterou
vychovával jako rovnoprávnou ženu. Po cestě
k vybranému ženichovi ale dojde k přepadení
kupecké výpravy a uvěznění hrdinky, což rozvine
hlavní zápletku filmu. Hlavní postava má být
obrána o celé své dědictví a to je spojeno
s poutavým intrikářstvím. Při řešení všech
možných vzniklých a vznikajících tragédií a
nepříjemností
pozná
a
představí
svoji
charakterovou sílu a s pomocí přátel z druhého
konce společnosti – zloděje a překupníka
kradeného zboží – překoná nejhlubší krizi a může
vykročit do života jako zralá žena s mužem, se
kterým chtěli být spolu od počátku, v nových
poměrech, které znamenají úplný konec středověku
a začátek moderních dob svobodomyslnosti,
tolerance, rovnoprávnosti i hospodářského rozvoje.

Jan Zuska, Location manager, Lokační.cz

 Dovolená v ordinaci MUDr. Valsové
MUDr. Valsová oznamuje, že ve dnech 29. – 30. září
bude čerpat řádnou dovolenou. Zástup zajišťuje
zdravotní středisko Lužec nad Vltavou.
Sobota 10. září v 11:00 hod. - slavnostní odhalení
pamětní desky generálnímu řediteli lobkowiczkého
panství Otakaru Wollmanovi na nároží domu čp. 42
v Dolních Beřkovicích. Při odhalování desky bude
možno zakoupit knihu o historii nárožního domu
v ceně 400 Kč. Hudební doprovod zajistí duo T´N´T.
Pro příchozí zajištěno občerstvení.
Neděle 11. září od 10:00 do 15:00 hod.
komentované prohlídky v kostele Stění sv. Jana
Křitele ve Vliněvsi.
Od 13:00hod. v tomto kostele zazní koncert
amerických spirituálů v podání vokální skupiny
LET’S GO.
Od 15:00 hod. v Multifunkčním domě ve
Vliněvsi slavnostní křest knihy Karla Tichého
„Pohlednice Dolních Beřkovic a Vliněvse“. Jedná se o
celobarevnou knihu o 128 stranách obsahující více
jak 150 komentovaných historických i současných
pohlednic. Knihu bude možno na místě zakoupit.
Cena knihy je 400 Kč.
Labe 2016 - 10. září (sobota)
Členové vojenského klubu Soutok ve spolupráci
s firmou Statech a obcí Dolní Beřkovice, zvou
občany Vliněvse, Dolních Beřkovic a Podvlčí na akci
s názvem Labe 2016. Ta proběhne ve Vliněvsi na
Labi pod náměstím při příležitosti 25. výročí
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odsunu sovětských vojsk z našeho území pro
pamětníky i současnou mládež jako připomenutí
časů nedávno minulých.
Program:
Labe 2016 začne od 14:00 hod. dynamickou
ukázkou překonání vodního toku.
Od 14:30 hod. proběhne ukázka vojenské techniky
na náměstí s možností shlédnout Vliněves z ptačí
perspektivy v koši plošiny.
   OBECNÉ INFORMACE   
 Mažoretky Dolních Beřkovic
Jak bychom popsaly letošní sezónu? Co nám
přinesla?
Jako vedoucí mažoretek mohu říci, že holkám
přinesla velký pokrok ve všem, co dělají. Na
začátku září byla každá jinak pohybově zručná.
Mým úkolem bylo všechny dostat na stejnou
úroveň. Měly mezi sebou spoustu nových děvčat,
která držela hůlku poprvé v ruce. V tělocvičně jsme
trávily hodně času. Každé volno, státní svátek či
prázdniny pro nás znamenalo jediné - trénink
navíc. Nemluvím o spoustě víkendů, které jsme v
tělocvičně také protrénovaly. V jednu chvíli se to
zdálo nekonečné, ale myslím, že ne zbytečné.
Příprava před soutěžní sezónou nebyla zrovna
jednoduchá, ale upřímně? Vyplatilo se a my z první
soutěže vezly zlatou. Po zahájení soutěžní sezóny
trénink pokračoval, poslední detaily se ladily a nás
čekalo mistrovství. Pro 90% týmu bylo úplně první.
Postoupily jsme až na finále nižší kategorie, kde
jsme skončily na 18. místě. I přes velikou
konkurenci jsme nebyly úplně poslední, takže i to
byl pro nás veliký úspěch. Sezónu jsme zakončily
soutěží v Praze, odkud jsme si opět dovezly zlatou
medaili. Děvčata se neztratila ani v sólo
disciplínách, kde nás reprezentovala Klára
Pospíšilová a Natálie Strnadová. První soutěž byla v
Kolíně, kde Natálie obsadila 2. místo a Klára 3.
místo. Další soutěž byla v České Lípě, kde holky
soutěžily ve dvou disciplínách. Se svojí choreografií
a v improvizaci. Natálka skončila na 6. a Klárka 4.
místě. Improvizace dopadla drobně lépe. Natálka 6.
místo a Klárka 3. místo. Co se týče mistrovství,
Klárka nám z kvalifikace jela do finále s bronzovou
medailí. Natálka skončila na 6. místě s postupem na
Memoriál Jiřího Necida v Hranicích na Moravě. Ve
finále Klárka obsadila 32. místo a Natálka v
Hranicích 26. místo. Ani jedna poslední nebyla.
Opět jsme s výkonem na první sezónu spokojeny.
Momentálně si užíváme prázdniny a na konci srpna
nás čeká náročná týdenní příprava na novou
sezónu.
Kateřina Nová, vedoucí mažoretek

Od 15:30 hod. individuální možnost svezení a
plavby ve vojenské technice (BRDM 2, BVP-1).
V 17:00 hod. bude akce ukončena.
Od 18:00 hod. pro ty co zůstanou a další zájemce,
posezení při country (Mošňáci) na zahradě
restaurace.
Po dobu celé akce Labe 2016, bude zajištěno
občerstvení v restauraci U Tajčů. Přijďte se podívat
na něco, co už dnes jen tak nevidíte.

Fotbalové B družstvo mužů
Při Sokolu Dolní Beřkovice vzniklo fotbalové B
družstvo mužů, které je přihlášeno do čtvrté třídy,
skupiny A. Svůj první zápas odehrálo 28. srpna
s družstvem Mšena B a vyhrálo ho na penalty 3:2.
K druhému zápasu nastoupilo v neděli 4. září na
domácím hřišti proti družstvu Chlumína a vyhrálo
4:2. Úspěšný vstup nového družstva do první
sezóny.
 Obecní rozhlas
O modernizaci a výstavbě rozhlasu jsme již psali
v minulých zpravodajích. Takže jen krátce.
V současné době je obecní rozhlas plně funkční.
Nyní lze hlásit z jednoho místa do všech tří obcí
současně, nebo případně pouze do konkrétní obce.
Hlášení je možno díky softwaru nahrát a relaci
pouštět opakovaně. Na stránkách obce je
zpřístupněn odkaz, na kterém si můžete všechna
hlášení přehrát. Odkaz najdete na úvodní stránce
po kliknutí na záložku „Občan“. Na levé straně
v menu pod názvem „Hlášení rozhlasu“ je odkaz
“obecní rozhlas“. Po kliknutí na tento odkaz se
zobrazí možnost výběru hlášení.
Žádáme Vás, pokud zjistíte, že je někde hlášení
příliš hlučné, nebo naopak není slyšet, oznamte to
na OÚ. Shromážděné informace budou předány
dodavatelské firmě k doladění výstupů z rozhlasu.
Děkujeme.
 Posvícení ve Vliněvsi
Spolek Pohoda Vliněves obnovil tradici posvícení
ve Vliněvsi a ve spolupráci s obcí jedno takové
zorganizoval na zahradě Multifunkčního domu ve
Vliněvsi, v sobotu 3. září od 15 hod. Pro příchozí
bylo připraveno občerstvení a k ochutnání
posvícenské koláče. Ke zpestření programu
přispěla přednáška místního kronikáře pana
Bohumila Pokorného, o historii Vliněvse. Pěkné
počasí napomohlo tomu, že se zahrada postupně
zaplnila a posvícení se zúčastnilo poměrně dost
lidí. Večer pro přítomné zahrála na zahradě domu
Cítovanka.

   ŘÁDKOVÁ INZERCE   

Potřebujete uklidit váš byt či dům? Nebo si dojít k lékaři či na nákup a nemá vám kdo pohlídat vaše
děti? Rádi vám pomůžeme. Pro bližší informace pište na: rodinnykoutekdb@seznam.cz
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