OBECNÍ
ZPRAVODAJ

Leden 2019

pro Dolní Beřkovice, Vliněves a Podvlčí
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ
Vážení a milí spoluobčané,

již jsou za námi nejkrásnější svátky roku, které jsou spojeny
s bilancováním a očekáváním, co přinese následující rok.
V dnešní uspěchané době, kdy čas letí příliš rychle, je nutné
se občas zastavit, zapomenout na běžné problémy a pokusit
se naslouchat jeden druhému. Do nového roku si proto
přejme vždy najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti s každou,
byť sebemenší, životní výzvou. Přejme si, abychom se každý
den dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a zkusit vnímat
pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života často
přehlížíme a neprožíváme radost z každé hezké chvilky
s našimi nejbližšími. Ať nám nový rok přinese pevné zdraví,
hodně štěstí, osobní spokojenosti a klíč k vyřešení zdánlivě
neřešitelných úkolů.

V roce 2018 již tradičně proběhly v naší obci kulturní
a společenské akce, které by se neuskutečnily bez obětavého
a svědomitého nasazení pořadatelů v podobě spolků, sdružení,
organizací, dobrovolníků či jednotlivců. Všem, kteří se na organizaci
těchto akcí podíleli patří VELKÉ a UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ!
Bez Vás všech by život v naší obci byl o mnoho ochuzen. Vaší
činností přispíváte k tomu, abychom se mohli setkávat, stmelovat
se a prožívat nezapomenutelné chvilky s našimi blízkými.
Odpusťte nám, že toto poděkování není uvedeno jmenovitě, a to
vzhledem k tomu, abychom předešli neúmyslnému opomenutí,
byť jediného z Vás. Velmi si vážíme Vaší práce! Těšíme se na další
společné setkávání, které pro naše občany připravujete, přičemž
máme zájem o Vaše názory na dění v naší obci, které jsou pro nás
inspirací pro další práci.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 PRODEJNA POTRAVIN – NOVĚ OTEVŘENA
Od 30.12. 2018 je nově otevřena prodejna potravin, drogerie,
domácích potřeb a jiného zboží za výhodné ceny v objektu
bývalého „Legáta“. Otevírací doba je PO – PÁ od 7 do 20 hodin,
SO – NE od 8 do 19 hodin. V době uzavření prodejny potravin,
která byla delší, než provozovatel předpokládal, zajišťovala
paní Milena Vydrová dodávku pečiva do svého obchodu.
Tímto jí za vedení obce a občany moc děkujeme!

 POPLATKY 2019 – TKO, PES
Oznamujeme občanům, že místní poplatky na rok 2019
zůstávají ve stejné výši. Poplatek za TKO ve výši 500 Kč/
osoba je splatný do 30.4. 2019. Poplatek za prvního psa ve
výši 100 Kč, za druhého a každého dalšího ve výši 200 Kč je
splatný do 28.2.2019.

 „ZEVO“ – NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE
Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí
a zemědělství informoval naší obec o Posuzování vlivů na
životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru „Nová
dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice
Cítov“ v k. ú. Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice,
Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev se sdělením, že tento záměr
bude podroben zjišťovacímu řízení. Oznamovatel tohoto
záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Předmětem záměru je nové dopravní řešení v území obcí HP,
DB, Hořín, Cítov a Býkev s návazností na plánovanou realizaci
ZEVO v elektrárně Mělník. V záměru je jižní a východní obchvat
obce Cítov (II/246), rozšíření stávající silnice II/246 mezi obcemi
Cítov a Brozánky, rozšíření silnice III/24636 mezi obcemi Cítov
a Dolní Beřkovice, novostavba silnice III. Třídy mezi silnicí
III/24636 a III/24050 zahrnující obchvat obce Horní Počaply.

Součástí záměru je dále nadjezd do ZEVO Mělník a úprava
neveřejné komunikace do areálu firmy Rigips s napojením
na obchvat obce HP. Oznámení hodnotí dílčí variantní řešení
napojení sídla Podvlčí v lokalitě DB. Do oznámení záměru je
možné nahlédnout na našem obecním úřadě.

 SPOLEČNOST FLEETCOM, S.R.O. - DŮM KOTLŮ.CZ

informovala obecní úřad o schválení novely zákona o ochraně
ovzduší, kterou se změnil termín pro kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, tzv. revize. Z původních dvou let byl termín prodloužen
na 36 měsíců a to zpětně. Tedy revize vystavené v roce 2016
již nyní platí až do roku 2019.

 PŘESUNY VÝPLATNÍCH TERMÍNŮ DŮCHODŮ
V ROCE 2019 - Česká pošta, s.p. informuje občany o přesunu

výplatních termínů důchodů v roce 2019, které jí předala
ČSSZ. Vzhledem ke státním svátkům a ostatním svátkům,
stanoveným zákonem č. 245/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Níže jsou uvedeny závazné výplatní termíny, jež je
nutné v příštím roce dodržet.
Důchody splatné dne
Přesun na den
18.4.2019
17.4.2019
20.4.2019
18.4.2019
22.4.2019
23.4.2019
8.5.2019
7.5.2019
4.7.2019
3.7.2019
6.7.2019
4.7.2019
20.12.2019
19.12.2019
22.12.2019
20.12.2019
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 UKONČENÍ ČINNOSTI DĚTSKÉ SKUPINY POHODA
Ke dni 29.11. 2018 byla ukončena činnost dětské skupiny Pohoda,
kterou vedly po dobu jejího trvání (2,5 let) PhDr. Jiřina Vašíčková
a Jana Gajdošová v prostorách Multifunkčního domu ve Vliněvsi.
Činnost této skupiny byla ukončena z důvodu nepravidelné
docházky dětí, které byly mnohdy vyzvedávány svými rodiči
i v průběhu kroužku, jejich nekázeň a neochota plnit stanovené,
a rodiči odsouhlasené, pravidla skupiny. Pravidelně tuto skupinu
navštěvovalo 5 – 6 dětí. Děti během činnosti této skupiny tvořily
různé věci, kreslily, četly, sportovaly a hrály různé hry. Skupina se
účastnila 2x akce Uklízíme Česko, přičemž se pokoušela v rámci
svého působení udržovat venkovní prostory mimo Multifunkční
dům, oslavila společně vánoční svátky či pořádala společné výlety
do přírody a kina.

Kl ub „OÁZ A“

 OHÉDNUTÍ
Během listopadu a prosince jsme se mohli pobavit při
společenských akcích, a to zejména u Travestie HANKY PANKY
SHOW, Setkání seniorů či dříve narozených, Staročeských Vánoc
– vánoční akademie a jarmarku, Beřkovské mikulášské nebo
při Setkání u vánočního stromu, které pro nás připravili jejich
pořadatelé a dobrovolníci. Připomeňme si tyto společné chvíle na
přiložených fotografiích. Mimo těchto akcí první lednovou sobotu
proběhlo také Tříkrálové odpoledne v restauraci Na Knížecí.
Dále proběhlo v naší obci několik sportovních událostí, ať už se
jednalo o napínavá přátelská utkání nebo vánoční besídky týmů.
V předvánočním čase dne 19.12. proběhla vánoční besídka
týmu mažoretek. Panterky na své besídce představily nové
choreografie, kterými se budou prezentovat v roce 2019. Novou
sezónu Panterky zahájily již 3.1. tréninkem, neboť je za 6 týdnů
čeká první soutěž. Přejeme mnoho úspěchů!
Příjemné pozdní vánoční odpoledne se uskutečnilo dne 17.12.
u tenistů. Zdobení vánočních ozdob, rozdávání dárků, hudba,
tanec a mnoho další zábavy skrýval tento večírek, který byl
doprovázen úsměvy a dobrou náladou všech zúčastněných.
Dne 26.12.2018 zorganizovala Tělocvičná jednota Sokol
Dolní Beřkovice již 9. ročník Vánočního turnaje ve stolním
tenise neregistrovaných hráčů. Tohoto ročníku se zúčastnilo 17
hráčů, většinou z TJ Sokol Dolní Beřkovice. Vrcholem Vánočního
turnaje byl finální boj mezi vítězem turnaje Radkem Benešem
a Ing. Radkem Bulířem z TJ Sokol Dolní Beřkovice. Dle slov
pořadatelů byl tento turnaj velmi zdařilý a prospěšný pro všechny
účastníky. Z počtu těchto účastníků vyplývá, že zájem o obdobné
turnaje u hráčů významně vzrostl.
K závěru roku dne 29.12.2018 proběhl tenisový Turnaj ve
čtyřhře, kterého se zúčastnilo pět dvojic. I tento turnaj byl
doprovázen sváteční náladou a nemalým sportovním nasazením.
Věříme, že se uskutečnilo mnoho dalších více či méně
významných událostí ať sportovního nebo kulturního zaměření
a budeme rádi, pokud se s námi o ně příště podělíte, abychom
o nich mohli informovat třeba v dalším vydání tohoto zpravodaje.

St aroč eské Vá noce

Ví tá ní ob čá nk ů

 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V prosinci jsme přivítali v budově MŠ 11 nejmenších občánků,
7 chlapečků a 4 holčičky. Maminky dostaly z rukou starosty
kytičku, miminka plyšovou hračku a pamětní knížku. Následně
se všichni přítomní zapsali do pamětní knihy obce Dolní
Beřkovice. Do života přejeme našim nejmenším mnoho zdraví
a štěstí.
Při této příležitosti byl přítomný fotograf Jiří Šupej, který
vyhotovil vzpomínkové fotografie, které si rodiče mohou
vyzvednout na obecním úřadě. Zde si mohou také zapůjčit CD
s fotografiemi k jejich přidělání.

M ažor et ky Pa nt er ky

Do ln í Be řk ov ic e – vá

no čn í be sí dk a
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Vítán í občá nků

Be řkov sk á mi ku lá šská

Beř kovská mik u lá

šská

Be řkov sk á mi ku lá šská

Se tk án í se ni or ů

Se tk án í se ni or ů

Beř kovská mik u lá

šská
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e – vá no čn í be sí dk a

Ván očn í besídk a ma lýc h ten istů

Tří krá lové od pol ed ne

Set kán í u ván očn ího stromu

Ván očn í tur naj ve stolní m ten ise

Tř ík rá lové od pole dn e

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
PLESY 2019
11.1.
SDH Dolní Beřkovice
26.1. Florbalisti Mělník
16.2. Chovatelé Dolní Beřkovice
29.3. ZŠ Dolní Beřkovice
Plesy se uskuteční v restauraci Na Knížecí.

HUDEBNÍ PRODUKCE
7.3. Dostaveníčko se skupinou Bonus od 16 hodin

 ČLÁNKY ČI INFORMACE KE ZVEŘEJNĚNÍ VE
ZPRAVODAJI - V případě zájmu o publikování článků či

informací v Obecním zpravodaji žádáme občany, spolky, sdružení,
podnikatele či jiné zájemce, aby nám své články, drobnou inzerci
nebo informaci k uveřejnění zasílali na e-mailovou adresu
zpravodaj@dolniberkovice.cz. Popřípadě kontaktovali obecní
úřad. V následujícím čísle budou uveřejněny informace dodané
do 8.3.2019.

Tří k rá lové od
p

ole d n e
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