Noviny našich obcí
… aneb zprávy z obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň a Radouň
1/ 2014
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Nenechte si ujít:

NOVINY SE OBLÉKLY DO NOVÉHO KABÁTU
Milí čtenáři,
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je to už nějaký pátek, co se k vám pravidelně každé dva měsíce dostává
zpravodaj našich obcí a přináší vám
informace o tom, co se v našich obcích děje.
Zpravodaj referuje o všech možných
změnách, které se v našich obcích
udály a postupně došlo i na něj. I on se
chtěl změnit a přinést vám něco nového. Nyní začíná u svého vzhledu.
Doufáme, že se vám takto bude líbit a
stane se tak pro vás zajímavějším.

Změna vzhledu je však jen první fází, rády
bychom, aby se změnil i obsahově, aby pro
vás byl atraktivnější, zábavnější a přinášel
vám takové informace, které chcete vědět
a které vás bude bavit číst. Proto redakční rada uvítá, když nám dáte vědět,
co byste se rádi dozvídali, co vám tady schází (máte třeba nějaký nápad na
novou rubriku?) nebo co naopak přebývá.
Přejeme vám příjemné čtení a těšíme se na
spolupráci s vámi při vytváření našeho/
vašeho zpravodaje.
Vaše redakce

Úvodník

CO MŮŽEME OČEKÁVAT V ROCE 2014?
Rok 2014 odkrojil ze svého vyměřeného času již více jak měsíc. Co nám přinese a co
můžeme očekávat?
Od 1. ledna 2014 platí nový občanský zákoník. Když se napíše, že je to norma vydaná
pod č. 89/2012 Sb., není na první pohled zřejmé, jak obrovský dopad tato totální
rekodifikace českého soukromého práva má. Ve skutečnosti to znamená změnu
zhruba tří tisíc paragrafů, která zasáhne do života nás všech. Nový občanský zákoník
nahradil nejen dosavadní občanský zákoník, který měl kořeny v roce 1964, ale i některé další právní předpisy, například zákon o rodině nebo zákon o vlastnictví bytů.
Nový občanský zákoník klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými
vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Novými pravidly se bude řídit
například dědictví. Větší právní ochranu získala zvířata, zákoník o nich říká, že „mají
zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor“. Větší oporu pro výchovu
dostanou rodiče, ti budou mít právo usměrňovat dítě za pomoci přiměřených
výchovných opatření. To je jen velmi hrubý náčrt změn, které nový občanský zákoník
přináší. Kritici mu vyčítají, že přinese do právního řádu nestabilitu už jen tím, že zavádí kolem šesti tisíc nových pojmů a soudy se s nimi budou vyrovnávat za pochodu.
Stejně tak kritizován je i jazyk normy, který oživuje některé starší formulace a právní
instituty, například právo pastvy nebo pojem pacht apod.
Hana Rašáková, starostka obce
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Zprávy z obecního úřadu

DEMOGRAFICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Noví občánkové naší obce, narození
v roce 2013

Zemřelí občané v roce 2013

10. 1.
30. 1.
9. 3.
5. 4.
10. 4.
7. 5
14. 5.
31. 5.
5. 6.
1. 7.
8. 8.
21. 11.
18. 12.
24. 12.

23. 1.

Jakub Ječný z Mělnického Vtelna
Jan Švejda z Vysoké Libně
Klaudie Zuntychová z Radouně
Jana Demetrová z Vysoké Libně
Nela Moudříková z Mělnického Vtelna
Jakub Řízek z Mělnického Vtelna
Matyáš Vaculík z Mělnického Vtelna
Sofie Rejmonová z Mělnického Vtelna
Kryštof Vacek z Mělnického Vtelna
Laura Veselá z Mělnického Vtelna
Tereza Hronová z Mělnického Vtelna
Alicia Noskeová z Mělnického Vtelna
Aleš Buriánek z Mělnického Vtelna
Sofie Žílová z Mělnického Vtelna

Žádáme maminky nově narozených dětí, aby se
po obdržení rodného listu dítěte neprodleně
dostavily na matriku obecního úřadu
v Mělnickém Vtelně a přihlásily své dítě
k trvalému pobytu v obci.

Počet trvale hlášených občanů v naší obci
k 1. 1. 2014 byl 1 000 občanů.,

Ing. Jan Hrstka ve věku 66 let
z Mělnického Vtelna
11. 2. Ing. Jiří Salač ve věku 50 let,
bývalý občan Mělnického Vtelna
24. 2. Marie Černá v věku 68 let
z Mělnického Vtelna
23. 3. Miroslav Vítek ve věku 79 let
z Mělnického Vtelna
1. 5.
Marta Rajmanová ve věku 89 let
z Mělnického Vtelna
17. 5. Antonín Roubíček ve věku 72 let
z Radouně
29. 5. Josef Štamfest ve věku 83 let,
bývalý občan Mělnického Vtelna
1. 7.
Marie Marešová, věku 83 let,
bývalá občanka Vysoké Libně
3. 7.
Marie Boháčová ve věku 76 let
z Radouně
27. 7. Mária Fialová ve věku 84 let
z Mělnického Vtelna
9. 9.
Josef Matuna ve věku 94 let
z Radouně
30. 10. Dobromila Brožová ve věku 94 let
z Mělnického Vtelna
1. 11. Zdeňka Štěpánová ve věku 85 let
z Mělnického Vtelna
11. 11. Bohumil Sixta ve věku 67 let
z Mělnického Vtelna
Čest jejich památce.

INFORMACE O POPLATCÍCH V ROCE 2014

NOVINY

NA ŠICH

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY

a 500 Kč/objekt určený k rekreaci.

Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. 1. 2014

Za provoz systému
shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
je stanoven poplatek
na rok 2014 ve výši
500 Kč/dospělá osoba,
400 Kč/dítě do 15 let

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

VODNÉ A STOČNÉ:

Sazba místního poplatku za psa je stanovena
pro rok 2014 následovně: za prvního psa
100 Kč, za druhého a
dalšího 150 Kč.

Veolia voda ČR, a.s. stanovila poplatky následovně:
vodné: 45,10 Kč/m3
stočné: 34,10 Kč/m3
celkem: 79,20 Kč/m3
Cena celkem s DPH:
91,08 m3.

Základní a mateřská škola
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BUDOUCÍ PRVŇÁČKOVÉ MAJÍ ZA SEBOU PRVNÍ ZKOUŠKU
které jim nachystaly rozmanité
úkoly.

Zápis do 1. třídy Základní školy
se konal 30. ledna 2014. Dostavilo se celkem 13 dětí, z toho čtyři
dívky a devět chlapců. Letošním
zápisem budoucí prvňáčky provázely večerníčkové postavičky králíků z klobouku Bob a Bobek,

Každý budoucí prvňáček se nejprve představil a trošku se zbavil prvotního ostychu před
„zkoušející“ paní učitelkou. Poté
se přešlo k úkolům. Z klobouku
kouzelníka Pokustona byly na
stůl rozloženy různé předměty,
které si měly děti zapamatovat
a následně je vyjmenovat. Dále
děti dokreslovaly různé obrázky
a kreslily svoji nejoblíbenější po-

stavičku. Předškoláčci poznávali
také barvy na kytičkách, počítali
mrkvičky a porovnávali klobouky
dle velikosti. Samozřejmě přednesli básničku nebo zazpívali písničku. Paní učitelka sledovala
nejen úroveň řeči, ale i to, zda se
dítě nestydí a dokáže být samostatné. A to zvládli téměř všichni
na jedničku, svědomitě plnili
všechny úkoly a my se už na ně
v novém školním roce můžeme
začít těšit.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

MASOPUSTNÍ PRŮVOD PŮJDE OBCÍ JIŽ PODRUHÉ
V loňském roce jsme se pokusili i v naší obci obnovit
tradici masopustního průvodu.
Podle rozesmátých tváří občanů jsme usoudili, že je
průvod masek pobavil.
Proto i letos vyrazíme v tradičních masopustních maskách
obcí, zazpíváme a nabídneme koláče, které budou péct
naši žáci ve škole. Průvod vyrazí od místní ZŠ k Obecnímu úřadu, kde požádáme paní starostku o povolení maškarní obchůzky. Za hlasitého povyku a zpěvu projdeme celou obec a vrátíme se zpět k ZŠ.
Pokud máte chuť, tak vás rádi v nějaké tradiční masce
vezmeme do průvodu.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ

Z

MŠ

Z důvodu rekonstrukce (rozšíření kapacity) bude provoz
v Mateřské škole Mělnické Vtelno během letním prázdnin
(tj. od 30. 6. do 29. 8. 2014) uzavřen.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě již XV. Dortového plesu, nezapomínáme ani na rodiče, kteří přispěli ať už
formou zakoupených vstupenek nebo dorty či zákusky do tomboly a v neposlední řadě patří poděkování i našim žákům
z tanečního kroužku, kteří pod vedením paní učitelky Anny Chramostové v úvodu plesu zatančili jak na melodie
z filmu „ Hříšný tanec“ tak klasickou polku a náš tradiční ples tímto předtančením nejen zpříjemnili,ale nasadili i vysokou laťku pro plesy příští ….. již nyní se tak můžeme těšit na 17. leden 2015.
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Téma

TRADICE MASOPUSTU
Masopust bylo v minulosti období od
Tří králů do Popeleční středy.
V době masopustu se na královském
dvoře konaly hostiny, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové hody.
Masopust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali
na následný půst. Maškarní zábava,
která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Na Popeleční středu se naposledy konzumovaly mastné rohlíky
s kávou nebo mlékem, dopoledne
ještě byla povolena kořalka. Oběd
však už byl přísně postní, což větši-

nou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.
Popeleční středa je prvním dnem postní
doby. Její termín připadá na 40. den před
Velikonocemi (do těchto 40 dnů se nepočítají neděle). Jelikož jsou Velikonoce pohyblivý svátek, i popeleční středa připadá
každý rok na jiný datum. Název Popeleční
středa pochází ze zvyklostí pálit palmy či
kočičky z Květné neděle minulého roku.
Takto získaného popela se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící
znamenáni popelem, tzv. popelcem, na
čele. Tento symbol upomíná na blízkovýchodní tradici sypání si popela na hlavu na
znamení pokání před Bohem.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

NOVINY

Téma
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PODOBA OBECNÍHO ERBU A VÝZNAM
SYMBOLŮ V NĚM POUŽITÝCH
V roce 2001 zastupitelé obce rozhodli, že nechají vytvořit nový znak a
prapor. Obec do té doby žádný erb neměla a posledním zdokumentovaným znakem byl znak Lobkowitzů. Práce se ujal heraldik Miroslav J. V.
Pavlů a vytvořil pro Mělnické Vtelno nový erb, jenž byl rozhodnutím
předsedy Poslanecké sněmovny ČR č. 23 ze dne 18. 6. 2003 obci slavnostně udělen. Schválený popis erbu zní následovně:
Ve stříbrném štítě na černém tlapatém heroldském kříži červeno-modře
polcený štítek, vpravo stříbrný buvolí roh, vlevo zlatá věž s cimbuřím, kvádrovým soklem, černou branou a
oknem.
Erb vychází ze tří základních motivů, které jsou inspirovány minulostí jednotlivých obcí. Barvy v něm použité jsou taktéž spjaty s minulostí - bílá, černá, červená (pozadí erbů Rohanů za Vysokou Libeň, modrá
(pozadí erbu pánů Vtelenských) a žlutá (ta je znamením radosti, od níž je odvozen název Radouně).
Protože však tento výklad byl příliš stručný, respektive nedostatečný, vyžádala si obec od heraldika detailnější popis:
1) Černý kříž s patkami v bílém poli připomíná církevní řády, které stály při vzniku našich obcí (svatovítští
kanovníci v případě Radouně, řád německých rytířů v Libni a Radouni, svatojiřský klášter v případě Vtelna).
2) Rohanský roh, bílý v červeném poli připomíná knížecí rod Rohanů, kterému v letech 1806 - 1876 patřila
Vysoká Libeň a část Radouně, a kteří byli známi jako dobrodinci chudého lidu. Při jiné volbě barev by
tento motiv také mohl symbolizovat prameniště, při kterých naše obce v dávné historii vznikly.
3) Žlutá (zlatá) věž v modrém poli představuje vladycké tvrze ve Vtelně a Libni.
Vidíte tedy, že i docela malá obec může mít poměrně složitý a významově bohatý erb. Ne nadarmo se říká,
že heraldika je těsnopisem historie.
Michaela Payeur, kronikářka obce

Dopisy od vás

V ÚNORU UPLYNE 69 LET OD NIČIVÉHO BOMBARDOVÁNÍ
Mezi 13. a 14. únorem 1945 na město zaútočilo v několika vlnách asi 1 500 spojeneckých bombardérů,
které dohromady svrhly zhruba 3 900 tun bomb, z
nichž asi 45 % bylo zápalných. Bylo zničeno 34 kilometrů čtverečních zástavby. Podle policejní zprávy z
března 1945 byly nalezeny ostatky 18 375 mrtvých a
celková počet obětí byl odhadnut na 25 až 35 tisíc.
Hukot leteckých motorů a výbuchy pum bylo podle
vyprávění pamětníků slyšet dokonce i v našich vesni-

cích. Z vyhlídky u mělnického zámku byla na obzoru vidět
ohnivá záře z hořícího města.
62 amerických bombardérů se 14. února kvůli chybě v navigaci odklonilo od trasy letu a omylem zaútočilo na Prahu, kdy
při náletu zemřelo 701 obyvatel a 1 184 bylo zraněno. Bez
přístřeší zůstalo na 11 000 lidí.
Zdroj: Wikipedia, vyprávění pamětníků paní Šípalové a MUDr. Šírka

Jan Knobloch

ST RÁNKA

6

Ekologické okénko

NEHÁZEJTE PENÍZE DO POPELNICE
Pokud nechcete třídit, nemusíte.
Ovšem tím, že do popelnice na komunální odpad házíte i recyklovatelné
suroviny, v podstatě se smetím vyhazujete i peníze. Vaše peníze. Je to tak.
Samotné plasty mohou tvořit i víc než
dvě třetiny celého odpadu. Pak mnohdy nestačí jedna popelnice a musíte
platit za dvě, což je drahé a úplně zbytečné. Až ponesete do koše PET lahev
nebo karton od mléka, představte si,
že jste zrovna vyhodili korunu.
Letité zvyky se přirozeně mění těžko
a člověku z těch různobarevných kontejnerů na návsi jde hlava kolem. Ale
zkuste si aspoň ty plasty. Uvidíte, že
rozdíl v objemu poznáte okamžitě.
Jsou to jednoduché počty. Čím bude

méně komunálního odpadu, tím méně
obec, tj. my všichni za jeho svoz zaplatíme. A čím více vytřídíme, tím více za
recyklovatelné suroviny utržíme. Proč
platit za něco, co lze zpeněžit?
Obec dostává peníze za váhu recyklovatelného materiálu. Čím těžší a lépe vytříděný, tím lépe. Pokud do kontejneru,
i v dobré víře, naházíte nesešlapané
„petky“, méně se jich tam vejde, a tudíž
za ně dostaneme i méně peněz. Pokud
tam hodíte rozbitý nárazník od auta
(opravdu jsou mezi námi takoví), nejenže
se tam nevejde nic jiného, ale místo peněz obec dostane srážku. Stejně tak, pokud do kontejneru na velkoobjemový odpad nasypete kvanta stavební suti. Bum,
srážka, méně peněz.
Michaela Payeur

NÁDOB NA TŘÍDĚNÍ JE DOST
Surovina

Počet sběrných nádob

Výsyp

Papír

1 x v každé obci

1 x za 14 dní

Plasty

4 x Mělnickém Vtelně

1 x týdně

1 x Radouň
… je to jenom
na Vás

3 x Vysoká Libeň
Sklo barevné

3 x Mělnické Vtelno

1 x za 2 měsíce

1 x Radouň
2 x Vysoká Libeň
Sklo bílé

1 x Mělnické Vtelno

1 x za 2 měsíce

1 x Vysoká Libeň
Nápojový karton

1 x v každé obci

1 x za 2 měsíce

Elektroodpad

sběrný dvůr obecního úřadu

dle potřeby

Velkoobjemový
Kov
!!! Pneumatiky, stavební suť a biodpad se neseparují !!!
NOVINY

NA ŠICH

Kultura, informace
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Kulturní dům ve Vysoké Libni:
22. 2. 20,0 hod. PLES s bohatou tombolou
Mysliveckého sdružení Višňovec
9. 3.

14,0 hod. ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
pořádá obec Mělnické Vtelno,
Kropáčova Vrutice, Byšice a Nebužely
Vystoupí taneční skupina Poupata z
Čečelic a Tancovačka Standy Tatara.

22. 3. 14,0 hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

7

DIAKONIE BROUMOV ve spolupráci s Obecním úřadem Mělnické Vtelno vyhlašuje Humanitární sbírku použitého ošacení, přijímáno bude:
 letní a zimní oblečení,
 domácí potřeby (skleničky,
 lůžkoviny (prostěradla,
nádobí bílé i černé),
ručníky, utěrky, záclony)  vatované a péřové přikrýv látky (minimálně 1m2),
ky, polštáře a deky,
 obuv,
 péří.
 hračky,
Sbírka se uskuteční 19. - 20. 2. od 8,0 do 16,0 hodin na
obecním úřadě v Mělnickém Vtelně.
Věci, prosím zabalte do igelitových pytlů či krabic.

JOSEFEFSKO-ŠVEJKOVSKÁ HOSTINA
s extra hořkým speciálem

Regionální muzeum Mělník zve:
14. 4. VELIKONOČNÍ
JARMARK - tradiční řemeslný jarmark

19. 4. - 20. 4.
VELIKONOČNÍ HODY

19. 4. VELIKONOČNÍ TRH na
náměstí Míru, doba konání
od 8,0 - 18,0 hod.

22. - 23. 3.

Kulturní dům v Bezně vás zve na:
 7. 3. od 20,0 hod. KONCERT PETRA SPÁLENÉHO, Miluše Voborníkové a Apollo Bandu
vstupné 270,- Kč, předprodej vstupenek na
OÚ Bezno
 29. 3. od 20,0 hod. TURNÉ SKUPINY ŠKWOR a

V obci Lhotka u Mělníka se pořádá
dne 22. 2. 2014 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Sraz je naplánovaný ve 13,0 hodin u zastávky v
Hleďsebi, odtud bude procházet masopustní průvod masek Hleďsebí a Lhotkou.

propagace posledního alba Sliby a Lži
vstupné 220,- Kč, předprodej vstupenek v KD Bezno

kulturní akce pro vás vybrala Daniela Vítková

JARNÍ SVOZ ODPADŮ Z VAŠICH DOMÁCNOSTÍ
Svoz elektroodpadu (televize, lednice, pračky, sporáky, počítače apod.) proběhne:
 Vysoká Libeň a Radouň

v pondělí 24. 3. 2014

 Mělnické Vtelno

v úterý 25. 3. 2014

Svoz velkoobjemového odpadu (koberce, nábytek, matrace apod.) proběhne:
 Vysoká Libeň a Radouň

ve středu 26. 3. 2014

 Mělnické Vtelno

ve čtvrtek 27. 3. 2014

Všechen odpad určený k odvozu dejte, prosím před váš dům, pracovníci obecního úřadu ho
během určeného dne odvezou.
Mimo tyto svozové dny umístit odpady (komodity, které se přijímají) na sběrný dvůr (dle pravidel sběrného dvora) v provozních hodinách nebo na místa v obci k tomu určená, Při jakémkoliv odložení odpadu mimo tato místa by se jednalo o vytvoření černé skládky.

Inzerce, informace
IDEÁLNÍ TĚLO HVĚZD je nový, revoluční přístup k hubnutí! 2014
„Jde především o to, abyste se naučily mít své tělo pod svou kontrolou, a to s úsměvem na tváři“.
Nebudu vám vnucovat žádné diety, které nakonec skončí „JOJO efektem“, ani po vás nechci náročné fyzické výkony,
hladovění, jíst naposledy v 18, 0 hodin apod.
Naučím vás, jak být královnou situace.
 Zjistíte proč jste nespokojená se svým tělem.
 Dostanete vzácný klíč k ovládnutí vaší situace a kila půjdou dolů!
 Získáte tak vaše vysněné IDEÁLNÍ TĚLO HVĚZD.
Klientky, které vyzkoušely revoluční hubnutí s IDEÁLNÍM TĚLEM HVĚZD se shodují na jednom: „Nezískaly jsme jen
tělo, o kterém jsme snily, ale náš život se rázem zkvalitnil po všech stránkách. Naučily jsme se žít život tak, jak nás baví“.
Rozhodli jste se změnit život k lepšímu, těším se vás na kurzu ve Vysoké Libni 26. 2. 2014
IDEÁLNÍ TĚLO HVĚZD
= nový program na hubnutí, budete se učit jak zvládnout
situaci a v pohodě zhubnout nadbytečná kila.
Program obsahuje 8 x 2 lekce.

FIT DO PLAVEK 2014
= cvičení - tanec - relaxace
Program obsahuje 16 x 1 lekci

KDY:

úterý 25. 2. 2014 od 18,0 do 20,0 hodin

KDY:

úterý 25. 2. 2014 od 20,0 do 21,0 hodin

KDE:

Kulturní dům Vysoká Libeň

KDE:

Kulturní dům Vysoká Libeň

CENA: 2.200,- Kč

CENA: 1.600,- Kč

Pro oba kurzy platí možnost zaplatit jednorázově 100,- Kč, když se vám kurz bude líbit a rozhodnete pokračovat v kurzu, zaplatíte kurz v plné výši.
PŘIHLÁŠKA: Nezávazně se přihlásíte e-mailem: luna.isis.inspiration@gmail.com nebo přijdete rovnou na kurz.
Více informací můžete najít na webových stránkách http://www.ithubnuti.cz nebo http://www.lunaisis.cz

Zpravodaj vydává: Obecní úřad Mělnické Vtelno, Mělnická 49; Povoleno pod č. jednacím 32064387 ze dne 22.1.1987;
Redakce: Hana Rašáková, Mgr. Ivana Poláčková, Michaela Payeur, Lucie Ticháková, DiS.; Náklad: 400 ks; Vychází 17. 2. 2014;
Uzávěrka č. 2/2014 proběhne 7. dubna 2014

