OBECNÍ ZPRAVODAJ
pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí.
leden 2017
   AKTUÁLNÍ INFORMACE   
Ceny vodného a stočné
Na základě rozhodnutí představenstva vlastnické
společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. s účinností
od 1. 1. 2017 cena vodného a stočného zůstává
ve stejné výši jako předcházejících dvou letech, a
to: : vodné 53,24 Kč, stočné 39,68 Kč. Celkem tedy
92,92 Kč.
Odečty vodoměrů

Vodárny Mělník budou až do 27. ledna 2017 v obci
Dolní Beřkovice provádět odečty vody a to v době
od 10 do 14 hod. V případě nepřítomnosti umístěte
lístek se stavem vodoměru na viditelné místo.
Můžete provést i samoodečet. Ten je možné nahlásit
e-mailem na adresu odecty@svas.cz, či telefonicky
na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 31. 1. 2017.

   K POZVÁNCE NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ  
Vážení občané. Před posledním zasedáním roku
2016, konaném dne 20. 12. jste do schránek
obdrželi pozvánku na toto zasedání. Při letmém
pohledu vypadala spíše jako reklamní leták na
cokoliv nepříliš úspěšné firmy. Pokud to byla
pozvánka, proč nebyla podepsaná?
Rada obce se nejprve nechtěla anonymem zabývat,
ale nakonec se rozhodla k němu z části vyjádřit.
K titulku - citace „Statisícové zakázky pro radního?
Výnosná práce na obecních zakázkách pro stavební
firmu. Přijďte se zeptat, kolik zakázek získal a za jaké
peníze pracuje pro obec stavební firma pana radního.
Jistě budete překvapeni“ – konec citace¨.
Na zasedání ZO jsem řekl (L. Franěk), jestli se autor
téhle pozvánky naváží do radního pana
Hradeckého, tak je to ubohé a dotyčný by se měl
stydět. Ze strany opozice několikrát zaznělo, že
článek nebyl míněn na pana Hradeckého. Na koho
tedy, když z pěti radních je jeden starosta, který již
neprovozuje stavební firmu, dále jsou tu, pan
Boubelík, pan Kuřátko, L. Franěk, kteří také
nevlastní stavební firmu, čili zbývá pan Hradecký.
Tak kterého radního měl autor nebo autoři na
mysli?
Pokud chtěl autor této „pozvánky“ apelovat na
zveřejňování podílů radních na výnosných
obecných zakázkách, je možné začít tyto akce
zveřejňovat ovšem i zpětně, třeba od roku 2000.
Firma pana Hradeckého, provedla pro obec v roce
2016, stavební práce včetně materiálu za částku cca
330 tisíc Kč. Jednalo se například o práce na objektu
fary ve Vliněvsi. Byly zde provedeny průzkumné
stavební sondy, vyklízecí a bourací práce pro
potřeby architekta, který bude v objektu
projektovat startovací byty. Tedy práce, které by
musela dělat stavební firma, která by případné byty
stavěla.
Další stavební práce proběhly na rekonstrukci části
patra obecního úřadu, který byl několik let v
žalostném stavu (nedodělané stavební práce, všude
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nepořádek, neroztříděný archiv na chodbě, mnohé
dokumenty se nacházely po celém patře). Při této
rekonstrukci proběhla i rekonstrukce rozvodů
topení, (pan Otradovec), rekonstrukce elektřiny
(pan Nový), osazení místností novými dveřmi a
parapety na oknech (pan Vavruška). Rekonstrukcí
vznikly dvě funkční místnosti, ve kterých bude
uložen archiv OÚ a jedna místnost pro kronikáře.
K titulku - citace „Schodek rozpočtu na rok 2017
návrh: 5 mil. Kč (vykřičník)“ – konec citace.
Uvádíme přehled výsledků rozpočtů od roku 2014
do současnosti pro všeobecnou informaci a také
jako upozornění pro autora tohoto výroku, na šíření
záměrně zkreslených informací.
Na konci roku 2014 skončil rozpočet přebytkem ve
výši téměř 2,35 mil. Kč, v roce 2015 ve výši 6,43 mil.
Kč a za rok 2016 skončí přebytkem přibližně ve výši
0,75 mil Kč. Za tři roky je tedy rozpočet přebytkový
a to ve výši téměř 9,54 mil. Kč. Pokud je rozpočet na
rok 2017 plánován s deficitem 5 mil. Kč, a všechny
tyto peníze by se spotřebovaly, bude na konci roku
2017 rozpočet za tříleté období ve výši + 4,54 mil.
Kč, čili přebytkový.
Pokud máte zájem vidět elektronickou verzi
rozpočtu, a to i z minulých let, můžete ho dohledat
na webových stránkách obce a to pod záložkou:
„Obecní úřad“ -> „Rozpočet“. V titulku stránky si
můžete zvolit rok, který Vás zajímá. Na konci
stránky je přehledný graf příjmů, výdajů a salda
rozpočtu od roku 2010.
K titulku - citace „Je starosta opravdu podvodník? –
konec citace.
Ten, kdo napsal zmiňovaný odstavec s tímto
titulkem, by si měl nejdříve zjistit, jak se píše zápis
ve fotbale a v první řadě se zeptat mě (starosta), jak
to s oním zápisem bylo. Stejně jako na veřejném
zasedání, tak i zde uvádím, že jsem u tohoto zápisu
nebyl a s nikým jsem nic nedohadoval. Systém
zápisů při zápasech ve fotbale je takový, že kdokoli,
kdo zná vaše identifikační číslo, vás může do zápisu
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uvést. Nic se nepodepisuje, ani podpisem takové letáky (pozvánky), měl by mít odvahu, se
neztvrzuje, jak je to například v zápise ve stolním také pod ně podepsat nebo napsat za jakou skupinu
tenisu. Když chce někdo někoho špinit a roznášet vystupuje.
Miroslav Hrdý, starosta obce

   OBECNÉ INFORMACE   
V sobotu 17. prosince proběhlo tradiční setkání
u vánočního stromu. Vánoční koledy nám opět přijel
zahrát skvělý žesťový kvintet, který svými
koledami navodil příjemnou atmosféru vánoc. Pro
příchozí byl připraven štrůdl, vánoční cukroví a
pro zahřátí punč nebo čaj. Vůně punče se štrůdlem,
byla příjemným
zpestřením
sobotního večera.
Za dobrý štrůdl, punč, čaj a pomoc při přípravě
děkujeme personálu mateřské školky a školní
jídelny.

výsledek a ukazuje také na vztah a zájem všech
účastníků. Mimořádný boj byl ve čtvrtfinále,
semifinále a ve finále. Ostatní hráči své příznivce
v tomto směru také velmi podporovali, při každém
utkání.
Vrcholem Vánočního turnaje byl finální boj mezi
Ing. Vladimírem Čmejlou z Dolních Beřkovic a
Milošem Frajmanem z Mělníka. Tento zápas o vítěze
ukázal obrovskou aktivitu obou hráčů, vynikající
technickou a fyzickou připravenost a vůli zvítězit.
Velmi dobré výkony byly oceňovány častým
potleskem a povzbuzováním obou hráčů. Výsledek
po prvním a druhém setu nebyl jasný. Až v dalších
setech se rozhodlo o prvenství ve Vánočním turnaji,
které získal Vladimír Čmejla. Bylo to vítězství
vydřené a zasloužené. U všech čtyř hráčů je úroveň
taková, že by mohli bez problému hrát okresní
soutěž stolního tenisu. Za tyto výkony jim a
ostatním hráčům velmi děkujeme. Při hodnocení
výsledků v průběhu turnaje byli umístěni hráči
takto: 1. místo - Ing. Vladimír Čmejla, 2 místo Miloš Frajman, 3 místo - Martin Coufal.
Všichni tři obdrželi diplom, pohár a věcnou cenu.
Dále byla oceněna úspěšná žena sestra Eva
Mouchová, která na turnaji prokázala, že umí
úspěšně bojovat i proti mužům.
Nejmladším hráčem turnaje byl Tomáš Frajman a
nejstarším účastníkem turnaje byl Mgr. Vladimír
Juroška. Oba byli rovněž oceněni diplomem a
pohárem. Toto uvádíme pouze pro přehled, protože
hlavním posláním tohoto turnaje bylo zúčastnit se a
využít tak volného času v době vánočních svátků.
Vánoční turnaj považujeme za velmi zdařilý a
prospěšný pro všechny účastníky. Těšíme se na
Vánoční turnaj 2017.

Ze sportu
TJ Sokol Dolní Beřkovice zorganizovala 7. ročník
Vánočního
turnaje
ve
stolním
tenisu
neregistrovaných hráčů. Ředitelem turnaje byl Mgr.
Vladimír Juroška a jeho zástupcem byl pan Jaroslav
Řízek. Letošního ročníku se zúčastnilo 20 hráčů, což
považujeme za velmi vysokou účast v rámci
předešlých ročníků. Z této skutečnosti vyplývá, že
zájem o obdobné turnaje u hráčů významně vzrostl.
Tento zvyšující se zájem se projevuje i v samotném
průběhu turnaje, který byl poznamenán snahou o
získání co nejlepších výsledků u jednotlivců. Celý
turnaj byl rozdělen do tří soutěžních skupin, kde
hrál každý s každým, a nejlepších osm postupovalo
do čtvrtfinále. Tento systém vyhovuje a vede hráče
k tomu, aby po celou dobu turnaje byli velmi aktivní
ve sportovních výkonech. Pořadí ostatních bylo
vyřazovací, každý hráč si zahrál a mohl své
postavení v žebříčku turnaje zlepšit, nebo také
zhoršit. Celý průběh ve vyřazovacím turnaji se
ukázal jako správný a přispěl k rychlejšímu
ukončování turnajové soutěže.
Velkou zajímavostí turnaje bylo, že se ho zúčastnili i
hráči mimo Dolních Beřkovic. Příkladem je Miloš
Frajman a Tomáš Frajman z Mělníka. Pořadatelům Starosta TJ Sokol Dolní Beřkovice Doc. PhDr. Emil Vašíček,
se podařilo udržet všechny účastníky až do Csc.
ukončení celého turnaje, což je velmi pozitivní

   PODĚKOVÁNÍ   
Rád bych vyslovil velké poděkování panu Karlu
Tichému ml. za aktivitu v předávání a uchovávání
historických poznatků o našich obcích v minulosti.
V březnu 2016 vydal vlastním nákladem knihu Od
přívozu k cukrovaru, kde nás seznamuje s historií
technických staveb, vzpomíná na všechny naše
přívozy v minulosti, seznamuje nás s unikátním
modelem pivovaru Josefa Veselého a s dalšími
zajímavostmi. V září v rámci Dnů evropského
dědictví nechal slavnostně odhalit pamětní desku
panu
Otakaru
Wollmanovi,
významnému
odborníkovi a správci lobkovických statků a při této
příležitosti vydal knihu Příběh nárožního domu čp.
42 v Dolních Beřkovicích. Zároveň vydal knihu D.
Beřkovice a Vliněves na pohlednicích. Při této
příležitosti chci připomenout, že až do vydání
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těchto tří knih jsme „závistivě“ pokukovali po
okolních obcích - ty se pyšnily různými sborníky,
kronikami a jinými příležitostnými tisky a u nás
teprve tyto 3 vydané knihy byly prvními, které
podrobně, s odbornými vysvětlivkami popisovala
mnohá časová období naší bohaté minulosti.
Pan Karel Tichý ml. na tuto mnohaletou a obětavou
práci nebyl sám - pomáhal mu obecní úřad a desítky
našich spolupracovníků svými fotografiemi a
vzpomínkami.
PS: Všechny 3 knihy jsou dosud k dostání na našem
obecním úřadě. Bohumil Pokorný, kronikář obce.
K poděkování se připojuje i obecní úřad a zároveň si
přeje, aby p. K. Tichý ml. v této práci nadále
pokračoval.
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