OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
Říjen, listopad 2016
   PLÁN AKCÍ V OBCI   
 Sport
Halový turnaj v kopané
17. 11. 2016 (čtvrtek), 19. 11. 2016 (sobota)
TJ Sokol Dolní Beřkovice pořádá ve čtvrtek 17. 11.
od 8:45 hod. halový turnaj v kopané o přeborníka
ČOS starších přípravek a v sobotu 19. listopadu od
8:45 hod. halový turnaj v kopané o přeborníka ČOS
v dorostu. Turnaje proběhnou ve sportovní hale
v areálu ZŠ.
 Kultura
Posezení s důchodci
23. 11. 2016 (středa)
Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci s restaurací Na
Knížecí si Vás dovoluje pozvat na posezení
s důchodci, které se uskuteční ve středu 23.
listopadu od 15:00 hod na sále restaurace Na
Knížecí. K tanci a poslechu Vám zahraje pan
Křováček. Občerstvení zajištěno.
   OBECNÉ INFORMACE   
 Autobusové zastávky
V obci Dolní Beřkovice byly instalovány nové
autobusové zastávky ve směru na a z Mělníka a
oplocení kolem parku. Opraveno bude ještě zábradlí
kolem zastávek a umístěné nové označníky.
V souvislosti
s navrhovanými
změnami
autobusových linek bude přemístěna autobusová
zastávka u vlakového nádraží ve směru od Cítova a
to tak, že stání nebude již v zatáčce, jako je dnes, ale
bude posunuté blíže k výjezdu z aleje. Dále dojde na
úpravu některých dnes již nevyhovujících názvů
zastávek. Jde o změnu názvu autobusové zastávky
Dolní Beřkovice, OPP na Dolní Beřkovice, Žel. st. a
zastávky Dolní Beřkovice, škola na Dolní Beřkovice,
Komenského.
 Začátek nového školního roku v ZŠ Dolní
Beřkovice
Dne 1. 9. 2016 jsme po dvouměsíčním odpočinku
opět přivítali žáky naší školy. Nejmilejší bylo vítání
18 prvňáčků, které do první třídy doprovodili
rodiče i prarodiče a přivítat je přišel starosta obce a
další hosté. Šestá třída se rozrostla o nové žáky ze
ZŠ Cítov a Horní Počaply. Na počátku školního roku
navštěvuje školu 191 žáků.
Rozrostl a obměnil se též pedagogický sbor,
především na 2. stupni. Přejeme si, abychom
v našich nových učitelích našli kvalitní posilu pro
náš tým.
V souvislosti se společným vzděláváním pracují ve
třech třídách asistenti pedagoga. Jejich úkolem je
pomáhat dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami a jejich učitelům v začlenění do hlavního
vzdělávacího proudu.
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Travestie Hanky Panky show
18. 11. 2016 (pátek)
Klub OÁZA si Vás dovoluje pozvat na sál restaurace
Na Knížecí, kde proběhne dne 18. listopadu 2016 od
20:00 hod. travesti show v podání skupina Hanky
Panky. Cena vstupenky je 150 Kč. Zájemci si
zarezervují vstupenku po dohodě na tel. čísle
601333954.
Podzimní burza
19. 11. (sobota)
V Multifunkčním domě ve Viněvsi bude 19.
listopadu od 10:00 do 15:00 hod. upořádána
podzimní burza. Prodávat můžete vše, co uznáte za
vhodné. Od oblečení, přes hračky, sportovní
potřeby, vybavení domácnosti, šperky, adventní
výzdobu apod. Prodejní místo 30 Kč. Kontakt pro
bližší informace na tel. čísle 601333954.

Další novinkou v naší škole je rozšíření školského
poradenského pracoviště. Pracují zde dvě výchovné
poradkyně, z nichž jedna je zaměřena na kariérové
poradenství a volbu povolání, druhá pak na
společné vzdělávání, metodička primární prevence
a koordinátorka společného vzdělávání na 1. stupni
ZŠ.
Nesmíme zapomenout na školní družinu, která je
rozdělena na oddělení pro mladší a starší žáky.
Kapacita 1. oddělení je zcela naplněna, ve 2.
oddělení do naplnění kapacity 30 žáků zbývá 6 míst.
Od října nabídneme v rámci školní družiny různé
kroužky.
Rozšířili jsme též informovanost rodičů a veřejnosti
prostřednictvím webových stránek školy. 1. - 4.
ročník má své třídní webové stránky, kde paní
učitelky mohou aktuálně informovat rodiče o dění
ve třídě.
Dlouho připravovanou změnou je úprava
vyučovacího režimu školy, která byla diskutována
na pedagogických radách, školské radě a se
zřizovatelem a byla jednohlasně schválena. Jedná se
o úpravu dopolední výuky na 6 vyučovacích hodin,
čímž odpolední výuka zůstává pouze pro žáky 7., 8.
a 9. ročníku jedenkrát týdně. Důvodem úpravy je
eliminace
konfliktů
mezi
žáky,
sociálně
patologických jevů (např. kouření), poškozování
obecního majetku a záškoláctví. Tyto skutečnosti se
odehrávaly v době přestávky mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním. Úprava režimu školy má
též umožnit žákům naší školy smysluplné trávení
volného času tím, že odpolední vyučování se
minimalizuje. Ve dnech, kdy výuka končí ve 13,10
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hodin, mají žáci volná odpoledne k přípravě na
vyučování a na zájmovou činnost. V tomto školním
roce nechceme též opomenout prezentaci školy na
veřejnosti. Opět chystáme tradiční akce a přidáme i
nové, na které vás, stejně jako na ostatní akce školy
srdečně zveme.
Přejeme všem žákům a rodičům úspěšný školní rok
2016/2017
Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy
 Labe 2016
V sobotu dne 10 září, proběhla v obci Vliněves ve
spolupráci s členy vojenského klubu Soutok, firmou
Statech a obcí Dolní Beřkovice akce Labe 2016.
Akce se konala jako připomenutí 25. výročí odsunu
sovětských vojsk z našeho území. Na řece pod
náměstím proběhla dynamická ukázka překonání
vodního toku z protějšího břehu od Mlazic

s vyloděním ve Vliněvsi. Před restaurací si
návštěvníci mohli prohlédnout vojenskou techniku
a vynést se v koši plošiny nad střechy vliněveských
domů a shlédnout tak obec a okolní krajinu z ptačí
perspektivy. Největším lákadlem bylo svezení ve
vojenské technice BRDM 2, BVP-1. Zájemci o plavbu
obdrželi plovací vesty a vyrazili na Labe. Plavbu
zajišťoval i vojenský člun, který byl na vodu spuštěn
ve Štětí a do Vliněvse doplul. Během celé akce se
podávalo občerstvení v restauraci U Tajčů. Po
vydařené akci, které se zúčastnilo cca 350 lidí, bylo
večer zajištěno posezení na zahradě restaurace, při
kterém hrála country kapela “Mošňáci“. Akce tak
pokračovala večerní zábavou, kdy se promítal
filmový dokument z doby vojenských cvičení, která
probíhala právě ve Vliněvsi.
Za zdařilou akci patří poděkování všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu celé akce a
obyvatelům bydlící v těsné blízkosti probíhajících
ukázek za pochopení.
 Úspěch naší školy v soutěži Hejtmanův pohár
Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí
jednotlivé školy, jejich žáci a učitelé ve zdolávání
tzv. opičí dráhy. Soutěží se ve 14 krajích o pohár

hejtmana. Cílem soutěže je podpořit u dětí pozitivní
vztah k pohybovým aktivitám a motivovat je
k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Největší
šanci na úspěch mají nejaktivnější školy, kterým se
podaří zapojit do soutěže co nejvíc žáků.
V loňském školním roce se do této soutěže
přihlásila i naše škola. Zapojili se téměř všichni žáci
a soutěž podpořila překonáním opičí dráhy i většina
pedagogického sboru. A výsledek? Ze zúčastněných
čtyřiceti škol našeho kraje jsme obsadili krásné 3.
místo.
Dne 21. 9. 2016 jsme byli spolu se zástupci našich
dětí pozváni na Krajský úřad Středočeského kraje,
kde nám byl statutárním zástupcem hejtmana
PaedDr. Milanem Němcem, MBA slavnostně předán
diplom a poukaz na nákup sportovních potřeb
v hodnotě 1 000 Kč.
Poděkování za celou akci patří našim
dětem, učitelům a Mgr. Nikole Basařové,
která byla koordinátorkou celé akce.
V tomto školním roce se opět přihlásíme
do dalšího ročníku soutěže. Naším cílem
bude nejen umístit se na stupních vítězů,
ale hlavně podpořit u dětí sportovní
aktivity a radost z pohybu. Mgr. J. Basařová
Dny evropského dědictví
Ve dnech 10–11. 9. t. r. jsme se opět již po
několikáté zúčastnili celoevropské akce
Dnů evropského dědictví pod patronací
Regionálního muzea v Mělníku a za
pomoci našeho Obecního úřadu. Všechny
akce po oba dny režíroval pan Karel
Tichý ml.
V sobotu v 11 hod. byla slavnostně odkryta pamětní
deska generálního ředitele našeho lobkovického
panství Otakara Wollmana, člověka moudrého,
pracovitého, vzdělaného. Při této příležitosti si
účastníci slavnostní akce mohli prohlédnout dům čp.
42, seznámit se s předměty z doby minulé a mohli
spolu diskutovat a vzpomínat nad časy, které spolu v
minulosti prožili. K této příležitosti napsal p. K. Tichý
knihu Příběh nárožního domu čp. 42 v D.
Beřkovicích, která zde měla svůj křest.
Druhý den byl od 10 do 15 hod. otevřen vliněvský
kostel, který si návštěvníci při komentovaném
výkladu Mgr. Zdeňka Bažanta mohli prohlédnout. Od
13 hod. byl v kostele pěvecký koncert amerických
spirituálů Let's Goo a v 15 hod. jsme se naposledy
sešli v Multifunkčním domě na křtu v pořadí již třetí
knihy p. K. Tichého Pohlednice D. Beřkovic a
Vliněvse. Obecní úřad zde zajistil dobré občerstvení a
opět zde naši občané mohli spolu diskutovat nad
obrázky z knihy, mnozí přinesli staré fotografie,
vzpomínalo se. Všechny 3 knihy si můžete zakoupit
na našem Obecním úřadě. Kronikář Bohumil Pokorný
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