Noviny našich obcí
… aneb zprávy z obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň a Radouň
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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané,
opět jsme tady a přinášíme nové vydání našich novin. Přestože již víc jak měsíc píšeme rok
2015, zachováváme tradici, že v prvních novinách nového roku se vracíme k roku
předcházejícímu. Každý nový začátek je příležitosti k bilancování, ale i k ohlédnutí.
Rok 2014 byl v každém případě významný v tom, že se nám i přes velké a dlouhé úsilí
konečně podařilo očistit naši obec od nálepky dlužníka vůči všem orgánům státu. Po špatně
provedeném a administrovaném projektu výstavby kanalizační sítě a čističky odpadních vod,
realizovaného v roce 1995 vznikla pohledávka Státního fondu životního prostředí vůči obci.
Ten obci poskytl dotaci a půjčku na stavbu ve výši 20 miliónů Kč. Neplněním povinností,
vyplývajících z uzavřené smlouvy o podpoře, zvláště pak nerealizování stavby v plném
rozsahu a nevracení půjčky dle platebního kalendáře, začaly narůstat penále. V konečném
důsledku stála obec tato akce téměř 53 miliónů Kč. Obec tak v průběhu let 2003 - 2012,
i přes realizaci řady jiných projektů, byla nucena napravovat staré chyby z minulosti.

Bylo vráceno 13 mil. z půjčky a z části dotace. Přesto výše penále a úroků mezitím od roku 1995 narostly na
závratnou sumu téměř 40 mil. Kč. Uhradit tuto částku v plném rozsahu by bylo pro naši obec likvidační. Z těchto
důvodů bylo zahájeno jednání o řešení úhrady této částky. Tato jednání trvala více jak dva roky, především z důvodů
neustálých změn na vedoucích pozicích jak ministerstva financí, tak ministerstva životního prostředí a Státního fondu
životního prostředí, orgánů příslušných pro řešení. Nakonec naše snaha byla korunována mimořádným úspěchem, a
to výjimečným odpuštěním částky ve výši téměř 32 mil. Kč. Ačkoliv jednou z podmínek odpuštění byla i okamžitá
úhrada zbylých 8 mil. Kč, z poloviny úvěrovaných a z poloviny uhrazených z rozpočtu obce, přesto fakt oddlužení
vůči státu posune naši obec, co by žadatele o dotační příspěvky na další plánované akce a projekty, do výhodné
pozice. V minulosti byla řada projektu zamítána právě z důvodů dluhu obce (např. zateplení základní školy, mateřské
školy a jídelny, revitalizace rybníka ve Vysoké Libni, realizace přírodní zahrádky u mateřské školy, výstavba chodníku
u silnice I/16 ve Vysoké Libni – 1. část, atd.). Nyní jsou postupně tyto projekty z důvodu vyřešení dluhu uvolňovány
z tzv. zásobníku projektu a mohou být realizovány.
Hana Rašáková, starostka obce
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Ohlédnutí za rokem 2014

Noví občánkové naší obce, narození v roce 2014:
29. 4. Michal Poláček z Mělnického Vtelna
28. 6. Alice Finkousová z Mělnického Vtelna
8. 7. Tereza Bízková z Vysoké Libně
20. 12. Jiří Balog z Mělnického Vtelna
V roce 2014 uzavřeli na obecním úřadě sňatek
tyto páry:
23. 6. Aleš Okrouhlík a Zdeňka Prášková
15. 8. Martin Korous a Alena Martincová
13. 9. Petr Vild a Lucie Hubačová

KAŽDOROČNÍ HUMANITÁRNÍ

SBÍRKA

Občané, kteří odešli z našich řad v roce 2014:
6. 1. Vlasta Kučerová z Mělnického Vtelna ve věku 77 let
6. 3. Jitka Srpková z Vysoké Libně ve věku 65 let
30. 3. Blahoslav Vajner z Radouně ve věku 64 let
29. 4. Jiří Hanek z Vysoké Libně ve věku 55 let
14. 6. Josef Kysela z Mělnického Vtelna ve věku 71 let
18. 7. Petr Švanda z Radouně ve věku 66 let
3. 9. Marie Vláčihová z Mělnického Vtelna ve věku 102 let
30. 9. Stanislav Švarc z Mělnického Vtelna ve věku 92 let
30. 12. Olga Kolářová z Mělnického Vtelna ve věku 79 let
Čest jejich památce.

11. A 12. BŘEZNA 2015

Obecní úřad Mělnické Vtelno pořádaná ve spolupráci s Diakonií Broumov sbírku, která se
uskuteční ve středu 11. 3. a ve čtvrtek 12. 3. vždy od 8,00 – 16,00 hod na obecním úřadě
v Mělnickém Vtelně.
Vybírat se bude letní i zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2), domácí
potřeby (nádobí, skleničky), peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře,
deky a obuv).
Nelze sbírat: elektrozařízení, nábytek, jízdní kola, kočárky, znečištěný
a vlhký textil.
Věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů či krabic, aby se během transportu nepoškodily.

PŘIPOMENUTÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ PRO ROK 2015
Výše poplatku za provoz systému sběru, třídění a
likvidace komunálního odpadu pro rok 2015 se nemění,
zůstává již několik let ve stejné výši:
500,- Kč/dospělá osoba s trvalým pobytem v obci,
400,- Kč/dítě do 15 let, přičemž v roce narození dítěte se
poplatek nehradí,
500,- Kč/objekt určený k rekreaci.
Dle OZV č. 1/2012 je poplatek splatný k 31. 1. 2015
Příjmy, vybrané od občanů za tento poplatek, pokryjí asi 60
% nákladů obce na odvoz komunálního odpadu (domovní
popelnice). Na náklady obce jsou 100% hrazeny sezonní odvozy odpadů a likvidace, likvidace černých skládek a provoz
sběrného dvora. Od 1. 1. 2015 nepatří do popelnic bioodpad (tráva, suché květiny, větve). Způsob jeho likvidace určí
zastupitelstvo obce nejpozději do 31. 3. 2015.

NOVINY

NAŠICH

Výše místního poplatku za psa je také zatím neměnná:
1. pes/100,- Kč
2. a každý další/150,- Kč
Splatnost poplatku je také do 31. 1. 2015.
Příjmy z tohoto poplatku pomáhají spolufinancovat
náklady, které vyplývají z uzavřené smlouvy
s Útulkem v Mělníce, který zajišťuje odchyt nebezpečných a toulavých psů v naší obci.

+

Základní a mateřská škola
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VÝZNAMNÝ DEN PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY
Čtvrtek 29. ledna byl významným dnem pro šestnáct předškoláků budoucích školáků. Od 13 hodin probíhal ve škole zápis do 1. ročníku na školní
rok 2015/2016.
Na šest dívek a deset chlapců čekala kočka Micka a její klubíčka. Děti pomáhaly
kočce klubíčka počítat, určovat barvy, zjistit, které klubíčko je největší a nejmenší, kterých je více nebo méně. Zazpívaly si písničku o kočce, zopakovaly slova, kde prokázaly, jak umí mluvit a jak jsou na tom s výslovností.
Pro Micku "napsaly" různé šmodrchanice, poznávaly geometrické tvary a nakres-

lily lidskou postavu.
A jak "školáčci" dopadly? Pro 2 děti rodiče požádali o odklad školní docházky, u jednoho budou ještě zvažovat, zda
o odklad požádají.
V září se budeme na všechny naše školáčky moc těšit.

Mgr. J. Havelková

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
Vážení občané,
jménem Školské rady ZŠ Mělnické Vtelno (dále jen ŠR) si Vás dovolujeme pozvat na veřejnou besedu ŠR, která se
bude konat ve středu 25. 2. 2015 v KD Vysoká Libeň od 18hod.
Zveme nejen rodiče dětí, ale i Vás ostatní, kteří chcete svými nápady nebo silami pomoci naší škole a školce.
Budeme velmi rádi, když přijdete a vyjádříte svůj názor a pomůžete nám zlepšit dění ve výchově našich dětí ve
školních či v mimoškolních aktivitách.
Zároveň bychom zde chtěli otevřít diskuzi ohledně toho, co by se mělo změnit, zlepšit nebo upřesnit ohledně fungování školy a školky.
Případné Vaše podněty nám také můžete zasílat na náš mail: skolskaradavtelno@seznam.cz
Nové složení Školské rady pro období 1.1.2015 – 31.12.2017:
Ing. Josef Chramosta – předseda,
Eva Vajsová,
Lucie Seničová,
Zdeňka Okrouhlíková,
Anna Chramostová,
Mgr. Miroslava Knotová
Těšíme se na Vaší účast, za ŠR - Ing. Josef Chramosta, Lucie Seničová
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Téma - jak se žije v našich obcích

ČÁSTÉ KRÁDEŽE DŘEVA PŘÍMO V LESE
V poslední době se opět objevují v našich lesích časté
krádeže dřeva, jako odhalili myslivci z Mělnického
Vtelna. Tento případ se stal 30. 12. 2014 v dopoledních
hodinách v katastru Mělnického Vtelna, kde přímo na
místě byli přistiženi dva mladící z Mělnického Vtelna,
kteří v lese řezali dřevo bez povolení. Upozorňujeme,
že ve zmiňovaném lese již delší dobu nacházíme
čerstvé pařezy neodborně pokácených stromů. Tyto
krádeže dřeva jsou stále častější a dá se říci, že to není
jenom problém našeho katastru. Apelujeme na vás spoluobčany. Pokud zjistíte, nebo máte podezření, že někdo v lese neoprávněně řeže dřevo, tak na to, prosím,
upozorněte příslušný obecní úřad, popřípadě volejte
přímo Policii ČR. Paradoxem je, že o kus dál v lese leží
popadané dřevo, které tam zůstává bez povšimnutí. Jak
je patrné z fotek, zloděje zajímá jen to silné, zdravé a kvalitní dřevo, které končí v kotlích či je případem
dalšího prodeje místních odběratelů takto nakradeného dřeva. V rámci spolupráce mezi myslivci a lesníky
byla v našich lokalitách vytipována místa, kde evidujeme tyto krádeže dřeva. Na těchto místech jsou
instalovány fotopasti, které monitorují okolí. Tyto fotopasti jsou na takové technické úrovni, že monitorují
okolí i v noční době, kdy mají přísvit infračerveného světla (lidské oko ho nevidí) a reagují na pohyb nejen
lidí, ale i vozidel. Dokáží pomocí datového přenosu přenášet fotografie či videa v reálném čase a zároveň
dokáží zaslat zprávu se souřadnicemi GPS o jejich neoprávněné manipulaci přímo do „chytrého“ mobilního
telefonu či počítače. Dle sdělení Policie ČR, je takto
pořízená fotografie nebo video důkazným materiálem při
usvědčení pachatele.
Vážení občané, nebuďme lhostejní
a nepřehlížejme
takovéto „černé“ kácení stromů! Nejde jen o škody
způsobené majitelům lesních porostů, ale hlavně v tomto
měřítku už dochází k vážnému poškození životního
prostředí. Vždyť za ukradené stromy nikdo nevysází nové a
strom nevyroste za rok. Pěstování lesa je práce na dlouhá
léta a dá se říci, že je to náš odkaz do budoucnosti.
Stejný, jaký tady naši předkové nechali nám.
členové mysliveckého sdružení Pramínek Mělnické Vtelno

POSTŘEHY ODJINUD ANEB I TAKOVÍ JSME BYLI ...
Vánoce svátky klidu jsou zase za námi, Silvestr jsme přežili a na Nový rok si popřáli hodně štěstí a zdraví, protože to jsou
dvě hlavní komodity, po kterých člověk touží.
Vánoce mám hodně ráda. Nejen proto, že si můžu dopřát něco „navíc“, ale i pro tu vůni pečeného cukroví, mandarinek
a svařáku. Je to pro mne důstojné zakončení roku i pro nás nevěřící. Jako dítě jsem měla se svým bratrem opravdu
nádherné vánoce, hodně na ně vzpomínám a snažím se ty chvíle předávat i svým dětem. Mamka pořád poskakovala mezi
sporákem a obývákem, aby nám po stopadesáté řekla, co nemáme dělat, táta většinou zápasil se stromkem a pak
s kaprem. Pamatuji si dodnes úžasnou lesní vůni, která se od stromku linula, s tou už se dnes setkávám málo, i na
nekonečné čekání na zvonění zvonečku. V dospívání se najednou vánoce změnily hlavně na setkávání s přáteli a
v dospělosti na těšení se někoho jiného z překvapení pod stromkem a ještě později na rozzářené dětské oči.
NOVINY
OBCÍ

NAŠICH
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Mezi svátky jsem často pobývala u babičky a dědy na Vysočině v koutku světa, kde lišky dávají dobrou noc, les
dosahuje na samou hranici posledního stavení a pamatuji ohromné hromady sněhu, ze kterých jsme stavěli iglú a
prarodiče nás nemohli dostat domů. Vždycky, když mi babička smutně říká:“ Lucinko, já vám nemůžu nic pořádného koupit.“, tak jí chlácholím:“ Babi, dali jste mi krásné dětství a to nezaplatíš!“ Tímto děkuji všem babičkám a dědečkům, kteří i když nemusejí, starají se o nás vnoučata rádi a dávají nám svou lásku, kterou také potřebujeme a
nadhled, který mi rodiče často ještě nemáme a nemůžeme mít, protože to nemáme odžité.
Silvestr byl pro mne speciální svátek v dospívání, trávila jsem jej s přáteli a to hodně znamenalo. Dlouhé roky jsem
ho zaspávala, ale v poslední době jsem si uvědomila, že času je pořád míň a tak chci zase tradici setkávání s přáteli
nebo rodinou na Silvestra obnovit. Letošní Silvestr jsem strávila v KD Vysoká Libeň, musím poděkovat za pěknou
organizaci a prostředí. Škoda, že se při rekonstrukci zapomnělo na pořádnou klimatizaci, možná dříve projde zákon
o nekouření v společných prostorách. Též se těším na dobu, až dojdu přes celou Libeň do Vtelna na náves po jednom chodníku bezpečně a v klidu, světla na to je dost.
Nový rok je den předsevzetí, den kdy bychom si měli říct a poté alespoň pár dnů plnit, v čem chceme být lepší.
Mnoho let to u mne vedl žebříček: 1. Zhubnu, 2. Přestanu kouřit, 3. Nebudu pít (kocovina ze včera), 4. Najdu si
lepší práci, 5. Najdu si slušného, milého a chytrého chlapa.
Po 15-ti letech mám žebříček: 1. Budu více dbát o zdraví, 2. Budu přísnější na děti, 3. Budu méně prudit manžela, 4.
Najdu si lepší práci, 5. Dodělám si vejšku. Zajímavé bude sledovat žebříček za dalších 15let.
Na Tři krále jsme k naší radosti mohli očesat stromek od zbylých cukrátek, které mamina do té doby střežila jako
oko v hlavě ..:o)
Mnoho lidí nemá zimu rádo…já jí měla vždycky moc ráda, i protože v době třeskutých mrazů jsem se narodila. Já
vím, bez sněhu je to na nic, ale i zahrádkáři ví, proč má zima svoje místo v kalendáři.
Přeji nám všem do nového roku hodně moudrosti, rozvahy a klidu v srdci, ať si každý správně zvolí, co je pro něj
nejdůležitější a energii na to všechno zvládnout.
S pozdravem Lucie Seničová

AKCE TJ SOKOL

Určitě všichni přijďte !!
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Téma – Co ještě se stalo v loňském roce

… V loňském roce byla realizována řada projektů. Ve výčtu připomenu jen ty největší.
V prvním pololetí roku 2014 byl ukončen projekt „Chodník Vysoká Libeň – 2. část“ s celkovými náklady na akci ve výši 7 805 505,- Kč. Projekt byl financován částečně z dotace, poskytnuté Státním fondem
dopravní infrastruktury ve výši 4 426 000,- Kč a dofinancován z rozpočtu obce ve výši 3 379 505,- Kč.
Chodník vystavěla firma Instav Hlinsko, vítěz výběrového řízení.
Ve druhém pololetí roku byl pak zahájen projekt „Snížení energetické náročnosti kulturního domu ve
Vysoké Libni“, který řešil mimo jiné odizolování a zateplení budovy, výměnu oken, dveří a změnu stávajícího
kotle za nízkoemisní. Tento projekt byl dotačně podpořen z Operačního programu životní prostředí. Celkové
náklady na realizaci tohoto projektu byly ve výši 6 396 882,- Kč, z toho 5 245 759,- Kč bylo uhrazeno
z poskytnuté dotace, zbylé náklady ve výši 1 151 123,- Kč budou financovány z rozpočtu obce. Zvítězila
firma Fabrealstav Všetaty, která podala nejnižší nabídku a projekt zrealizovala. Budova kulturního domu
tak prošla rekonstrukcí, která po letech existence byla již více než nutná. Objekt dostal mimo jiné i novou fasádu, což se pozitivně odrazilo i na celkovém vzhledu nemovitosti. Důležitější je však fakt, že díky
rekonstrukci dojde k více jak třetinové úspoře provozních nákladů.
Nejen ve Vysoké Libni, ale i v Mělnickém Vtelně vládl stavební ruch. Rekonstrukcí chodníků kolem autobusových zastávek byl zahájen proces oprav chodníků v Mělnickém Vtelně. Stávající chodníky si naléhavě „říkají“ o opravu a rekonstrukci, proto je do dalších let plánováno postupné zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení. Opět se budeme snažit co nejvíce využít dotačních titulů, abychom
díky nim snáze mohli opravy financovat a realizovat. Přestože žádost o finanční podporu ze Středočeského kraje tentokrát nebyla pro velký počet žádosti podpořena, přesto zastupitelstvo obce rozhodlo o realizaci projektu v roce 2014 a tudíž plném financování projektu z rozpočtu obce. Do soutěže bylo podáno
celkem 6 nabídek. Vítězem se stala firma Fabrealstav Všetaty, která podala nejnižší nabídku, a to realizaci
projektu za částku 1 259 525,- Kč.
Dalším projektem, dokončeném v uplynulém roce byl projekt Rekonstrukce kostela na multifunkční
kulturní centrum v Mělnickém Vtelně. Tento projekt měl být zrealizován již v roce předcházejícím,
což se díky opakovanému výběrovému řízení nepovedlo. Nicméně i když dokončení bylo o rok později,
výsledek stojí za to. Opět zde máme důstojnou dominantu obce, která budí oprávněnou pozornost a má
nejlepší šanci zviditelnit naši obec. Dotačně byl projekt podpořen z Regionálního operačního programu
Střední Čechy částkou ve výši 6 520 032,- Kč. Realizace se ujala firma Marhold Pardubice, vítěz veřejné
zakázky za cenu 9 841 815,- Kč.
Ve druhém pololetí roku 2014 byla také provedena Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mělnické
Vtelno a Vysoká Libeň, plně v režii společnosti Energie pod kontrolou, která má ve správě celé
zařízení. Celková cena rekonstrukce 7 000 000,- Kč bude postupně splácena. V současné době je dokončena demontáž starého zařízení. V jarních měsících po zlepšení klimatických podmínek budou ještě
v rámci rekonstrukce vyměněna stávající osvětlovací tělesa za LED osvětlení v Radouni, stejně jako
v ostatních našich obcích. Poté dojde nad rámec projektu dle požadavku k doplnění dalších nových sloupů
veřejného osvětlení. Ve výsledku je posílen počet sloupů o více jak 50 ks. Pro naše vesnice, přestože jsou
nyní více jak dostatečně osvětleny, to výrazně sníží náklady na elektrickou energii.
Stejně jako projekt Rekonstrukce kostela i tento projekt je vzorový, ukázkový a poutá velký zájem představitelů řady obcí a dotčených institucí.

NOVINY

NAŠICH

Kultura, informace
… POKRAČOVÁN

ZE STRANY

STRÁNKA
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Posledním z řady akcí roku 2014 bylo zahájení realizace projektu „Snížení energetické náročnosti obecního úřadu v Mělnickém Vtelně“ firmou Montura Březnice. Plánovaná byla v tomto roce pouze výměna oken a střešní
krytiny. Bohužel stav krovu byl napaden v takovém rozsahu, že bylo nutné přistoupit k jeho celkové výměně.
Po novém roce práce opět pokračovaly zateplením střechy. Po zlepšení klimatických podmínek bude objekt odvodněn a zateplen. Současně bude instalován výtah. Dokončení se předpokládá do konce dubna 2015.
Jak je patrné z výše zmíněného přehledu, loňský rok byl náročný, jak technicky, tak finančně. Z těchto důvodů není
ještě u některých akcí ukončeno financování a je převedeno do letošního roku.
Potěšující je však pro nás fakt, že tyto projekty řada občanů vnímá velice pozitivně, což nám dávají často najevo.
Bohužel nás však mrzí to, že se mezi námi najdou i tací, kteří nesdílejí s námi radost, že se v obci něco děje, že se
tvář našich obcí mění k lepšímu a vzkvétá, že se daří zdárně realizovat projekty pro co nejširší veřejnost. Ti chtějí
naši práci brzdit, narušovat a neštítí se použít jakýchkoliv nečestných prostředků, aby projekty očernili a snížili jejich
význam.
Hana Rašáková, starostka obce

KULTURNÍ POZVÁNKY Z NAŠICH OBCÍCH A REGIONU
Obecní úřad Mělnické Vtelno,
Kropáčova Vrutice, Řepín, Nebužely a Střemy
pořádají ve
čtvrtek 19. 3. 2015 od 14,00 hod.
v kulturním domě ve Vysoké Libni hravé zábavné odpoledne.
V programu „Supr Děda, supr Babča“ vystoupí mimo jiné i Duo Adamis,
známé z televize Šlágr.
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Inzerce, informace atd.

Obec Mělnické Vtelno
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
vyhlašuje řízení na obsazení pracovního místa
SPRÁVCE KULTURNÍHO CENTRA KOSTEL
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Úvazek:
Pracovní poměr:
Předpokládaný nástup:

Kulturní centrum KOSTEL, Mělnické Vtelno
7. platová třída (provozní pracovník)
0,85
na dobu určitou
březen 2015

Charakteristika vykonávané práce:
- samostatné zajištění provozuschopnosti kulturního centra,
- organizace kulturně - společenských programů a akcí,
- zabezpečení správy majetku a materiálně technického zásobování,
- zajištění běžné údržby a oprav,
- kontrola a vyřizování reklamací u dodávky služeb a zboží.
Další požadavky:
- středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
- znalost práce na PC,
- komunikativnost, flexibilita, profesionalita, odpovědnost a spolehlivost, pracovní samostatnost
- řidičský průkaz sk. B výhodou,
- praxe v oboru vítána.
Zájemce o pracovní pozici zašle na níže uvedenou mailovou adresu:
- koncepci – dramaturgický plán fungování kulturního centra,
- úvahu na téma „ Přínos Multifunkčního kulturního centra Kostel pro zviditelnění a další rozvoj
obce a regionu“ (rozsah min.1 normostrana),
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech;
nejpozději na osobní schůzku zájemce přinese:
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných
kurzech a školeních.
Reakce s požadovanými doklady je nutné zaslat na adresu: obec@melnickevtelno.cz
nejpozději do 2. 3. 2015.
Další informace lze získat na tel. čísle: 326 337 221 nebo na mailu:
obec@melnickevtelno.cz.
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