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INFORMACE
Vážení spoluobčané
toto číslo nelze asi zahájit jinak než konstatováním, že v naší zemi
platí opět nouzový stav v důsledku pokračující pandemie koronaviru.
Postupně během měsíce října přibývala další a dalšíopatření,
která mají na náš život pochopitelně výrazný dopad. Jsme také
v poněkud jiné situaci než na jaře,kdy sluníčko a rostoucí teploty
dávaly přece jenom větší pocit naděje, že všechna opatření skončí
a šíření epidemie ustane. Dnes je naopak před námi období, kdy se
nejrůznější respirační nemoci objevují nejčastějia je tedy logické,
že čelit další vlně epidemie bude náročnější.
Dočasná opatření v našem životě, kdy na minimum omezíme
vzájemné kontakty, jistě stojí zato je dodržovat.
V období školních prázdnin v budově Základní školy proběhla
kompletní rekonstrukce sociálního zázemí. Akci provedla firma
Pavel Sedláček z Mělníka. Vše se podařilo úspěšně dokončit
v termínu do konce školních prázdnin.
Dále proběhla úprava komunikace v ulici Nerudova na konci ulice
u hřiště. V těchto místech se při každém větším dešti tvořily kaluže,
které znesnadnily přístup občanům ke svým domům. V současné
době je již vše v pořádku.
V tomto období také proběhlo výběrové řízení na dodavatele
rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice v sousedství obecního
úřadu. V tomto objektu budou po rekonstrukci opravené garáže pro
komunální techniku, dílna, sklad a sociální zázemí pro pracovníky
obecního úřadu. V podkroví této budovy vznikne bytová jednotka.
Do výběrového řízení bylo osloveno pět firem, ale nakonec
se přihlásila jedna firma: Tvrdý stavební s.r.o. Praha.
V současné době již probíhají rekonstrukční práce, dílo má být
dokončeno v první polovině příštího roku.
Také samozřejmě probíhají práce na projektu a následném
stavebním povolení pro vodovod a kanalizaci v Podvlčí.
Na hřbitově ve Vliněvsi byla opravena budova „márnice“.
Na hřbitově jsou též nově umístěny kontejnery na bioodpad a na
plasty. V příštím roce se počítá i s opravou kapličky a s prořezem
stromů v areálu hřbitova.
Byla také vypracována architektonická studie na bytový dům
pro seniorské a startovní bydlení. Bytový dům je navržen o osmi
bytových jednotkách. Čtyři jsou v prvním podlaží a čtyři ve druhém
podlaží. Byty v prvním podlaží jsou určeny seniorům a jsou navrženy
jako upravitelné byty dvou osob 2+kk o přibližných rozměrech
50m². V druhém podlaží se nacházejí 4 byty z nichž 3 jsou o dispozici
2+kk o přibližných rozměrech 45m² a jeden o dispozici 1+kk
o výměře 27m². V domě se nachází technická místnost a místnost
určená pro kóje, kolárnu a kočárkárnu. Dům by se měl nacházet
za současným bytovým domem č. p. 335 (11 bytovka) v sousedství
výměníkové stanice. V současné době se připravuje výběrové řízení
na projektovou dokumentaci.
Také se začínají připravovat podklady pro projektovou dokumentaci
pro umístění stacionárních radarů v Dolních Beřkovicích a ve
Vliněvsi.

 Ordinace praktického lékaře v současné době pracuje
v režimu 2× v týdnu praktický lékař a ordinační doba se
průběžně měnína telefonické objednání. V dalších dnech je
k dispozici zdravotní sestra.
 Kontejner na textil bude přemístěn na Obecní úřad, kvůli zničení
zámku, vytahování textilu a následného nepořádku v okolí.
 Vzhledem k nynější situaci se v letošním roce neuskuteční tradiční
Setkání seniorů. Pokud se uvolní současná omezení, setkání se
uskuteční i s tradičním programem na začátku příštího roku.
 V současné době také zásluhou Václava Kymličky ještě probíhají
terénní úpravy s následným založením nového trávníku v lípové
aleji, kde letos bylo vysázeno 56 nových líp srdčitých. Toto místo je
občany celoročně hojně využíváno a i v příštím roce budou úpravy
průběžně pokračovat,aby toto místo dále sloužilo k odpočinku
a relaxaci.

PŘIPRAVUJEME
 Obec Dolní Beřkovice ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi
připravuje na pátek 11.12.2020 od 18.00 hodin setkání občanů
u vánočního stromu za finančního příspěvku od skupiny ČEZ. Přijďte
si poslechnout koledy v podání Podřipského žesťového kvintetu.
Chybět samozřejmě nebude „svařák a štrůdl“. Všichni jste srdečně zváni.
 Na sobotu 19.12.2020 od 18.00 hodin je připraven vánoční
koncert v kostele Stětí svatého Jana Křtitele ve Vliněvsi. Vystoupí

vokální pěvecký kvintet KrisKros za doprovodu varhaní hudby Petry
Kunfrontové.
Tyto akce se uskuteční za předpokladu,že nebudou platit vládní
omezení v souvislosti s pandemií COVID.
 Dne 10.10.2020 byl ve spolupráci se společností TILIA Mělník
pro občany Dolních Beřkovic, Vliněvsi a Podvlčí zorganizován
svoz nebezpečného a ostatního odpadu. Tato akce se uskutečňuje
pravidelně a setkává se s pozitivními ohlasy obyvatel.
Při letošním podzimním svozu bylo dle evidence svozové společnosti
odevzdáno a svezeno:
6,48 t objemný odpad
0,404 t motorové převodové oleje
0,095 t obaly se zbytky
0,015 t laboratorních chemikálií
1,391 t izolačního materiálu 1,2 t pneu
0,47 t odpadových barev a rozpouštědel

Za odevzdaný a svezený nebezpečný a ostatní odpad byla
společnosti TILIA uhrazena částka 53 899 Kč
 Rada obce dle svých zákonných kompetencí rozhodla o poskytnutí
finančního daru 20 000 Kč pro obec Míčov - Sušice u Heřmanova
Městce a 20 000 Kč pro obec Potvorov u Kralovic.
Finanční dary byly poskytnuty výše uvedeným obcím na pomoc při
odstraňování následků ničivých červnových bleskových povodní, které
tyto obce postihly a které napáchaly nemalé škody.
 Pomoc pro seniory v době nouzového stavu: pokud někdo z našich
seniorů potřebuje pomoc, například odvoz k lékaři, odvoz na nákup
atd., můžete kontaktovat Obecní úřad Dolní Beřkovice tel. 315 692 034.
Miroslav Hrdý starosta obce, Miroslav Kuřátko místostarosta
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VE ŠKOLE JEN NA SKOK

ANEB COVIDOVÉ ŠKOLSTVÍ
Nový školní rok začal pro školáky téměř normálně, jen
s malými obláčky COVIDu nad hlavami. Všichni jsme si přáli
a doufali, že se tyto mráčky pomalu rozpustí.
1. září do školy nastoupilo o 20 žáků víc, než v minulém školním
roce, celkem 184. Dokonce jsme otevřeli navíc jednu paralelní
třídu šestého ročníku pro přestupující žáky z okolních vesnic
– Cítova, Horních Počapel a nově i z Hořína. Do učení jsme se
pustili plni energie a s velkou motivací dohnat vše, co jsme
během koronavirového jara ztratili. Na všech žácích se však jarní
pauza více či méně podepsala. Celé září jsme věnovali opakování,
upevňování a prohlubování učiva minulého školního roku, ale
také opětovnému nastavování školního režimu a učebních
návyků. V říjnu jsme už vyučovali v běžném režimu, výuka
konečně začala nabírat správný směr.
Ale bohužel zase nastoupil COVID v plné síle
a školy se uzavřeli. Pustili jsme se tak znovu
do distanční výuky. I přesto, že jsme v tomto
systému pracovali na jaře, a věděli jsme,
co a jak, tak tento způsob výuky opravdu
není šťastný. Pro nikoho. Musím pochválit
všechny paní učitelky, všechny žáky i žákyně
a jejich rodiče, za jejich zodpovědný přístup
k tomuto vzdělávání a trpělivost, s jakou tuto
situaci zvládají. Není to lehká doba. Zároveň
všem přeji, aby distanční vzdělávání trvalo co
nejkratší dobu, a doufám, že následky budou
minimální.

rozšiřování školky. Během září se chod školky
začal stabilizovat, nové paní učitelky i nové
děti si na sebe začali zvykat, předškoláci
se zabydleli v nové třídě na 1. stupni ZŠ.
A přišel COVID… Mateřskou školku jsme,
po domluvě se zřizovatelem a učitelkami,
chtěli nechat otevřenou a v běžném režimu.
Bohužel nemocnost v pedagogickém sboru
a nakonec i nařízená karanténa nás donutila
nejprve provoz omezit na 2 třídy, a pak
dokonce na jeden týden zavřít. Všichni
doufáme, že omezení provozu školky bude
jen výjimečné a brzy skončí.

I v mateřské školce jsme začali naplno, s novou
třídou předškoláčků v areálu 1. stupně ZŠ
a s třemi novými učitelkami ve stávajících
třídách. Celkový počet dětí ve školce se nám
díky rozšíření o jednu třídu vyšplhal až na
60. A opět musím poděkovat paní učitelkám
a dětem a jejich rodičům za pochopení
a vstřícnou spolupráci při náročné organizaci

Důležitou optimistickou zprávou v této době
je velmi zdařilá rekonstrukce sociálního
zařízení v budově 2. stupně ZŠ. Chtěla
bych velmi poděkovat zřizovateli a panu
starostovi Miroslavu Hrdému za zajištění této
rekonstrukce. Hlavní dík patří firmě Pavel
Sedláček a spol., která tuto rekonstrukci
realizovala. Poděkování patří také všem,

kteří nám během léta pomáhali při drobných
stavebních úpravách v mateřské školce,
abychom mohli maximálně rozšířit kapacitu
– firmám pana Radka Hradeckého, Břetislava
Nového, Marka Sedláka, Petra Martince
a Josefa Nedvěda.
Mgr. Kateřina Doktorová, ředitelka školy

JENTAK-RACE
V sobotu, 5. září 2020, byl v zámeckém
parku v Dolních Beřkovicích uspořádán
již 2. ročník běžeckého, překážkového
závodu JENTAK-RACE, který byl tentokrát rozšířen o dvě kategorie dětí. Prostor zaplnila rodinná atmosféra, kterou
opět podporoval skvělý moderátor p.
Čtverák. Součástí sportovního dne, byl
doprovodný program pro děti, kterého se mistrně zhostily učitelky a žákyně ZŠ Dolní Beřkovice. V odpoledních hodinách byly součástí programu
ukázky činnosti Policie ČR a HZS. Moc
děkujeme pyrotechnikům a psovodům
z Ochranné služby PČR, pod vedením
kpt. Tomáše Pokoráka, policistům z OHS
Mělník, pod vedením ppor. Vážanského a tiskové mluvčí PČR Mělník, por.
Johnové. Dále hasičům z Mělníka, SDH
Vehlovice a SDH Želízy. Ukázky byly
předvedeny s neskutečnou profesionalitou a zaujaly nejen děti, ale i dospělé. Všichni závodníci zvládli trať podle
svých možností a opět se klaníme především těm, kteří překonali sami sebe.

Finanční výtěžek z akce, tvořený celou částkou startovného a z příspěvků
účastníků a návštěvníků závodu, byl
věnován Nadaci policistů a hasičů. Nadace z této akce obdržela finanční dar
26 541 Kč, což je více než dvojnásobek
loňského roku. Režie závodu Jentak-race je financována prostřednictvím
sponzorů a partnerů. Tímto sponzorům, závodníkům a dalším lidem, kteří
nás podpořili, moc děkujeme. Zvláštní
poděkování náleží všem pořadatelům.
Tito pomáhají zcela zdarma a bez jejich pomoci by se celá akce nepodařila
zrealizovat. Občerstvení všech, zajistil
Milá Hrstka. Jeho steaky a klobásky
byly jako vždy úžasné. Vážíme si každé
pomoci.
Na závěr dne, jsme se všichni pobavili,
za doprovodu báječné kapely ECHO 91,
která se již stala tradičním interpretem
na naší ,,pozávodní“ taneční zábavě.
Už se těšíme na 3. ročník, který jistě
bude ještě úspěšnější.
Michael Stojnov.

Listopad 2020

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Dolní Beřkovice

L

etní měsíce byly pro hasiče vždy náročné
a to častými výjezdy převážně k požárům
obilí nastojato, nebo „jen“ strniště. Letos to
bylo jen jednou a jinak se vyjíždělo k menším
zahořením v travním porostu. Jeden výjezd
byl ke spadlému stromu na panelové cestě ke
staré pískovně ve Vlíněvsi. Vyjíždělo IVECO
DA- L1Z. Výjezd byl souběžný se zaléváním
vysazených lip v aleji k nádraží, ale jednotka
se vracela ihned do zbrojnice a přesedla do
Iveca a stihla vyjet včas. Po ukončení akce
v pískovně se chlapci vrátili dokončit zalévání
lip a vraceli se na základnu ve 20.00 hod.
K výjezdům se „připletl“ i jeden planý poplach,
což není nic neobvyklého. Je pravdou, že
jistější je vyjet naplano, než nevyjet vůbec
a nepřispět k záchraně majetku nebo dokonce
nechat někoho v ohrožení zdraví nebo života.
Aby výjezdy byly bez komplikací spojenou
se spolehlivostí vozidel, byla provedena
střední oprava automobilu TATRY CAS 32
tak, aby jízda k ohni i zpět byla bezpečná
a nedošlo k nepředvídané nepříjemné
mimořádné události. Zdraví a životy hasičů
jsou nejdůležitější. Svoji činnost v JPO III dělají
všichni zdarma a dobrovolně. Nechť mají tedy
i dobré a bezpečné podmínky pro svou práci.
Činnost SDH (kromě výjezdů jednotky) se
o prázdninách soustředila především na
naplánovaný „Hasičský dětský den“ spojený
s večerním „Posezením u Labe“, které se
pomalu stává tradicí.
Dětský den byl připravován delší dobu
a organizace celé akce se ujala děvčata „hasičky“
a učitelky z Mateřské školy pod vedením Šárky
Truksové. Akce obsahovala různé soutěže
a hádanky, stříkání vodou na terče, prohlídku
hasičské techniky, koupání v přenosné nádrži
na vodu a dětmi nejoblíbenější svezení na
hasičském záchranném člunu po Labi. Dětem
se jízda na člunu líbila tolik, že obsluha člunu se
celé tři hodiny s člunem nezastavila.
Celá akce byla velmi vydařená, děti dostávaly
za své výkony drobné dárky a sladkosti,
myslím si, že byli všichni spokojeni. Alespoň si
nikdo nestěžoval... Děkuji všem organizátorům
a pomocníkům za dobře vykonanou práci.
Tato akce měla za cíl probudit zájem malých
dětí o „hasičinu“ s následným založením
kroužku mladých hasičů. Situace kolem Covidu
19 však nedovolila provádět další plánovaný
postup a tak se rozhodlo, že založení kroužku
odložíme na jaro příštího roku a do té doby si

děvčata dokončí povinná školení ze znalostí
hasičské problematiky. Pro dobrou funkčnost
kroužku přislíbili spolupráci i chlapci ze
zásahové jednotky, kteří by s dětmi a pro děti
dělali ukázky podrobnější činnosti, zábavná
setkání, promítání různých hasičských filmů
a fotografií. Možností, jak získat zájem dětí
o činnost u „hasičů“ je mnoho, jen je k tomu
potřeba i pomoc rodičů. Pokud by někdo
z rodičů projevil zájem o pomoc děvčatům
v příštím roce, stačí se domluvit se Šárkou
Truksovou nebo s Milanem Sedlákem. Každá
pomoc bude dobrá.
Večerní akce „Posezení u Labe“ proběhla
v klidu, účastníci se dobře najedli, napili
a skvěle pobavili. I těm děkuji za to, že přišli
mezi nás. Věřím, že tyto akce budeme schopni
uskutečnit i v příštím roce a že se sejdeme ještě
ve větším počtu dětí i dospělých, abychom se
dobře pobavili a získali další příznivce do našich
řad. Je to potřeba, všichni stárneme a kdo to
všechno po nás, až nebudeme, převezme????
Ve dnech 10. až 13. 9. 2020 proběhlo výjezdní
soustředění hasičů a příznivců hasičů ve
Smržovce, které je bráno jako roční odměna
za práci odvedenou pro funkčnost jednotky
a za pomoc při pořádání akcí dobrovolných
hasičů. Byl uskutečněn zájezd vlakem ze
Smržovky do Oybinu v Německu. Toto
příhraniční lázeňské městečko je zajímavé
krásným prostředím, zříceninou kláštera
z dob Karla IV. Zajímavostí je pravidelný
provoz parní úzkokolejky ze Žitavy a je možné
vychutnat tuto cestu v otevřeném vagonu.

Tak to berte třeba jako tip na výlet. Také jsme
vyjeli do Harrachova, kde se chlapci svezli na
speciálních tříkolkách a projeli se elektrickým
vláčkem po zajímavostech Harrachova
(Mumlavský vodopád, skokanské můstky
viděné se shora a také pivovar se sklárnou).
Večery byly věnovány většinou zábavě, ale
zde se diskutovalo i o problematice další
činnosti hasičů a zhodnocení dosavadní práce.
Děkujeme Obci Dolní Beřkovice za poskytnutou
finanční podporu na tuto akci a věříme, že akce
přispěla k dobrým lidským vztahům mezi
členy jednotky i mezi příznivci. Děkuji Vojtovi
Čápovi a jeho kolektivu za perfektní přípravu
ubytování a celodenní stravy v krásných
apartmánech a také za další služby spojené
s ubytováním. Děkuji i Vlastíkovi za bezpečnou
dopravu tam i zpět.
Přeji Vám všem, aby současná situace proběhla
klidně a bez následků a abychom se brzy mohli
opět potkávat.
V Dolních Beřkovicích 27.10.2020
Milan Sedlák, starosta SDH Dolní Beřkovice
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SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
V pondělí 28. září ve 13 hodin na svátek svatého Václava se
u stejnojmenné kapličky v Dolních Beřkovicích uskutečnilo další
Sousedské setkání. Tentokrát bylo hlavní událostí požehnání
restaurované dřevěné sochy Ježíše Krista na Kříži.

Chladné a deštivé počasí neodradilo diváky a účastníky celého odpoledne,
kterým provázela moderátorka Daniela Brůhová. Poté, co utichl zvon
kapličky, požádala nejprve o pár slov starostu Miroslava Hrdého. Mezi
řečníky byl prostor pro písně z oratoria Kázání na hoře, což jsou texty
Matoušova evangelia zhudebněné Markem Šlechtou. S doprovodem
kytary je zazpíval Tomáš Ludvíček. Další slova patřila historii kláštera
v Dolních Beřkovicích a kříži, který daroval Ferdinand Lobkowitz. Mluvil
o nich Karel Tichý, který se zabývá řadu let historií obce a zmínil také
to, že kříž v kapličce by mohl být právě ten z kláštera. Milan Kinkor
hovořil o svém vztahu ke kapličce a o tom, jak vznikl nápad s obnovením
dřevěné sochy, poté s hledáním restaurátorské dílny a spoluprací s obcí,
která opravu financovala. Další v řadě se slova ujala restaurátorka Anna
Bradnová, která ale byla velmi stručná, protože déšť sílil. Loučila se s tím,
že při další části programu pod střechou ráda promluví o detailech
celého procesu práce na soše. Po poslední ukázce z oratoria Kázání na
hoře navázal na předešlé řečníky vikář Martin Brousil z Římskokatolické
farnosti v Roudnici nad Labem a po požehnání uzavřel venkovní část
odpoledne opět hlas zvonu z kapličky.
V prostorách nedalekého Salonu Bondy 0039 sousedské setkání mohlo
pokračovat i přes nepřízeň počasí. Za přispění beřkovické Oázy bylo možné
ochutnat nejrůznější vlastnoručně vyrobené a přinesené občerstvení
a také probrat dojmy nebo jen popovídat o historii i současnosti. Zároveň
byla připravena videa o historii kapličky a rovněž o restaurování kříže,
včetně ukázky květnové reportáže v pořadu České televize Zprávy
z metropole. Lze je shlédnout na www.kareltichy.unas.cz včetně dalších
fotografií a videí z průběhu Sousedského odpoledne 2020. Kříž je možné
v kapli vidět během pravidelného nedělního zvonění ve 12. hodin.
Tomáš Ludvíček

RESTAURACE NA KNÍŽECÍ
Hladové okénko – vše s sebou
PO – PÁ

08:00 – 15:00 hod.

SO – NE

11:00 – 15:00 hod.
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ČINNOST TJ SOKOL
V PODZIMNÍ SEZÓNĚ

V jarní sezóně bylo sehráno dvanáct přátelských utkání, která měla
velmi dobrou úroveň, několik se jich odehrálo v době, kdy bylo nařízeno
hrát bez diváků. Dále bylo sehráno jedno pohárové utkání, ostatní byla
zakázaná.
V podzimní sezóně fotbalové mužstvo hrálo osm mistrovských utkání
ze třinácti. Umístili jsme se na čtvrtém místě ze čtrnácti mužstev. Rozdíl
mezi čtvrtým a prvním jsou čtyři body. Z výsledku je vidět, že mužstvo
se začínalo lépe připravovat. Tréninky měly vyšší úroveň, zásluhu na tom
mají hráči Tomáš Kvída, Jaroslav Kmoch a Petr Štěpánek.
Pokud by bylo mistrovské utkání dohráno, je předpoklad, že bychom
se umístili na druhém možná i prvním místě.
Oddíl nohejbalu pravidelně trénoval dvakrát týdně. Oddíl je potřeba
doplňovat dalšími hráči, proto vyzýváme zájemce, aby se aktivně
účastnili i této sportovní činnosti.
Stolní tenis v současné době hrají mužstva dvě, jedno krajský přebor
a druhé přebor okresní. Utkání, která hrála, ukazují na dobrou úroveň
obou. Další utkání byla přerušena celostátním opatřením COVID 19.
I tenis má v současnosti dva oddíly. První oddíl je mládežnický s osmnácti
hráči a trenérkou Janou Boubelíkovou. Vysoce hodnotíme její tréninkové
schopnosti, které se projevují v úrovni některých hráčů. Za tuto činnost
si zaslouží velké poděkování.
Druhý tenisový oddíl dospělých s patnácti předplatiteli aktivně
navštěvuje každé úterý i čtvrtek od osmi do čtrnácti hráčů. Tréninky
hodnotíme velmi kladně. Oddíl v tomto roce nezorganizoval žádný
turnaj. Omluva je jen v tom, že byly dvakrát zakázány hry na celostátní
úrovni.
Kvalitní údržbou a pravidelným zvelebováním celého sportovního areálu
docílíme jeho využitelnosti pro další období. Velký podíl na úrovni areálu
má správce Pavel Růžička. Nezanedbatelné je i zachování bezpečnosti
pro sportovce všech věkových kategorií i úrovní.
Do současné doby byly provedeny tyto práce:
1. Oprava dvou stolů a deseti lavic
2. Natření a oprava střídaček
3. Výroba rampy pro traktůrek (sekačka)
4. Oprava branek
5. Oprava a natírání lavic na hřišti a tenisových kurtech
6. Nákup sítí a nasazení na branky
7. Likvidace starého ukazatele skóre
8. Celková údržba hřiště a likvidace škůdců (myši, krtci)
9. Úprava stromů a zeleně u hlavního vjezdu do areálu
10. Natažení nových bočních sítí, v délce 42 metrů
(úpravu realizovala obec)
Dne 8. srpna 2020 proběhl 21. ročník TSUNAMI CUP, který byl
zorganizován především kvůli dobré spolupráci s hráči týmu „Šampóni“.
V rámci turnaje byla pořádána večerní taneční zábava s účastí kolem 140
osob. Poděkování za podporu si zaslouží ředitel turnaje a starosta obce
Miroslav Hrdý.
Za pomoci zřizovatele základní školy Dolní Beřkovice i školy samotné
bychom rádi co nejdříve obnovili činnost mládežnických fotbalových
družstev, především mladší přípravky a mladších i starších žáků. Těšíme
se na aktivní spolupráci s ředitelkou školy i s pedagogy, kteří u dětí
podporují sportovního ducha a chuť do aktivních tělesných činností.
Doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc.

SNÍDANĚ, OBĚDY, PIZZA

PEČEME KOLÁČE, BUCHTY
Objednávky, rozvoz

Tel.: 315 695 472
@restauracenaknizeci
www.naknizeci.eu

 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 kuveřejnění zasílali na e-mailovou
adresu zpravodaj@dolniberkovice.cz. Popřípadě kontaktovali obecní úřad.
V následujícím čísle budou uveřejněny informace dodané do 31.12.2020.
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