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SLOVO ÚVODEM
Milí čtenáři,
jaro letos nastupuje trochu rozpačitě. Nicméně všichni doufáme, že vydrží. Myslím tím sluníčko, teplé počasí, rozvíjející se přírodu. Teplé jarními paprsky vykouzlí na našich tvářích
úsměv a přinesou pohodu. Už nám jí po vleklé zimě bylo potřeba.
Pro příklad přinášíme jarní foto. Opět vodou naplněného rybníka v Radouni. I tento
„nebeský“ rybník pookřál a je důkazem toho, že dno rybníka je v pořádku, že když „bůh dá“
a pošle na zem trochu deště, že se
znovu může zaskvět v celé své
kráse. A o to nám jde, aby naše
vesnice s každým novým jarem
pookřála a probudila se pro radost nás všech.
Hana Rašáková, starostka obce

Informace z našich obcí

70. VÝROČÍ SKONČENÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Položením květin ke hrobům padlých si ve středu 6. 5. 2015 připomeneme 70. výročí skončení 2. světové války . Pietní vzpomínková akce
začne v Radouni na návsi u pomníku padlým v 17,30 hod a pokračovat
bude v Mělnickém Vtelně na katolickém hřbitově od 18,00 hod.
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Informace z našich obcí
VZNIK OSADNÍHO

VÝBORU VE

VYSOKÉ LIBENI

Na základě požadavku odsouhlasilo zastupitelstvo obce vznik osadního výboru Vysoké Libně. Jeho členové budou zastupitelům obce moci prostřednictvím svého předsedy vznášet
návrhy a náměty, týkající se právě Vysoké Libně. Osadní výbor bude složen výhradně z občanů s trvalým pobytem v této obci a bude mít včetně předsedy tři členy.
Zájemci o práci v osadním výboru mohou do 30. 4. 2015 podat na obecní úřad
písemnou přihlášku. Zastupitelstvo obce pak rozhodne o členech výboru a z nich zvolí
předsedu.

OBEC MĚLNICKÉ VTELNO
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo obce Mělnické Vtelno dne 1. 4. 2015 vyhlásilo dotační řízení
pro oblast sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální, zdravotní , životního
prostředí a cestovného ruchu na rok 2015.
Dotační pravidla a formulář žádost jsou k dispozici na webových stránkách obce
www.melnickevtelno.cz.
Žádost o dotaci z rozpočtu obce včetně povinných příloh zpracovaných v souladu
s Dotačnímy pravidly je nutné podat:
1) v písemné podobě
a) osobním doručením v pracovních dnech v podatelně Obecního úřadu Mělnické
Vtelno,
b) poštou jako doporučenou zásilku na adresu Obecního úřadu Mělnické Vtelno;
v případě zaslání žádosti poštou je pro dodržení termínu podání žádosti rozhodující
datum uvedené na otisku poštovního razítka,
2) a současně v elektronické podobě na adresu:obec@melnickevtelno.cz
Žádost se podává vždy na předepsaném formuláři, v elektronické podobě ve formátu .xls
(Microsoft Excel).
Termín pro odevzdání žádosti je 30. 4. 2015.
Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z dotačního řízení.
Další informace je možné získat na Obecním úřadu Mělnické Vtelno.

NOVINY

NAŠICH

Ze života školy
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ČTEME PŘEDŠKOLÁKŮM
Prvňáčkové se ve středu 25. března vrátili do školky. Vrátili? Ano. Přišli se
pochlubit kamarádům ze školky, jak se za šest měsíců ve škole naučili číst. Šlo
jim to báječně.
Přečetli svým mladším kamarádům příběh o holčičce Kačence. Děti ze školky
pozorně poslouchaly. Hlavně budoucí školáci měli uši nastražené, aby jim nic
neuteklo a věděli z příběhu, co je ve škole čeká.
Po četbě si společně o příběhu popovídali, prohlédli si Slabikář, školáci dětem i
paní učitelce sdělili, co už všechno umí, co znají, co je baví, v čem jsou dobří.
Všichni předškoláci se také do školy těší. A to je báječná informace pro starší kamarády a také paní učitelky.

JAK PROBĚHLA NOC S ANDRERSENEM?
Věnovali jsme se knížkám, pohádkám a filmům. Paní
učitelka nám pustila pohádku Ošklivé káčátko od H.
Ch. Andersena. Měli jsme si přinést knihu od Jana
Drdy, H. Ch. Andersena a naší nejoblíbenější knihu.
Někdo měl veselé, někdo smutné nebo dobrodružné knihy. Četli jsme naše knihy. Smáli jsme se různým vtipům a scénkám.
Po večeři jsme si vyčistili zuby a převlékli se. Byli
jsme dlouho vzhůru. Paní učitelka nám pustila pohádku na dobrou noc, která se jmenovala Nezbedné
pohádky. Moc jsme si přáli, abychom stihli vše, co
paní učitelka naplánovala. Nakonec jsme si pustili
„povídací“ pohádku a šli spát.
žáci 4. ročníku

„OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO“

Noc s Andersenem začala povídáním o knížkách pohádkových a o našich nejoblíbenějších knížkách. Taky jsme si povídali o spisovatelích. Moc
nás bavilo si povídat o horších a lepších zážitcích.
Dívali jsme se na pohádky od Drdy a Andersena.
Četli jsme si úryvky z našich oblíbených knih.
Když jsme šli spát, paní učitelka nám pustila pohádku z rádia.
Celkově se nám to velice líbilo , škoda ale, že tu
už příští rok nebudeme. Takže se přihlaste, je to
super sranda. Byl to náš nejlepší večer.
žáci 5. ročníku

V této akci, která trvala až do dvanácti hodin večer, se
četly knihy. Hlavně od Hanse Christiana Andersena,
Jana Drdy a naše nejoblíbenější. Taky se tu promítalo
např. Ošklivé káčátko a Nezbedné pohádky.
Ten večer neměl chybu, byl prostě SUPER.
V. Senič, 5. ročník

to byl název pořadu, kde si žáci 2.ročníku a školky poslechli 26.března vyprávění o jarních zvycích, o slavení nedělí
v postní době (např. družebné, smrtné, velké), zazpívali si písničky o jaru (Žežuličko, kde jsi byla, aj.), zopakovali si hodovačky, seznámili se s netradičními nástroji jako je vozembouch a klarinet.
Následující den – pátek 27. března – žáci pátých ročníků pomáhali při prodeji výrobků na VELIKONOČNÍM MINI JARMARKU. Na jarmarku jsme si mohli zakoupit pomlázku, velikonoční věnečky, jarní osení, velikonoční slepičky
s vajíčky, zapichováky, které žáci vyrobili v průběhu měsíce března za spolupráce spolku Život venkova. Rovněž se
zde prodávala háčkovaná vajíčka, náušnice a náhrdelníky z korálů.
V rámci PŘEDVELIKONOČNÍCH PŘÍPRAV se žáci školy vyrazili seznámit s dalšími lidovými a národopisnými
zvyklostmi do skanzenu v Přerově nad Labem, v pondělí 30.března. Trošku nás zaskočilo počasí, neboť ten
den opravdu lilo. Ovšem - jen jsme vystoupili z autobusu, přestalo a my jsme se mohli kochat krásnými starými stavbami chalup, starým holubníkem a spoustou dalších nářadí a náčiní jako: tkalcovský stav, kolovrátek, ševcovské náčiní,
starý kočárek, pece v každé chalupě, hrnce a mísy, poličky s hrníčky, kořenky, perníkové formy…. Prohlédli jsme si i
oživlou starou školu, s dlouhými dřevěnými lavicemi s dětmi, panem učitelem, rákoskou i oslovskou lavicí.
Paní průvodkyně pro nás v jednom stavení přichystali zdobení keramické mističky buxusem a zapichováky (barevnými i
medovými) a zdobení hliněné holubičky zdobným papírem, takže jsme si všichni odváželi suvenýr vlastnoručně vyrobený :-)
Ale to nám nestačilo a mnozí si ještě zakoupili další dárky v přilehlém obchůdku, kde to tuze vonělo ručně vyráběnými
mýdly, marmeládami, medovinou, aj. Výlet se nám moc líbil, těšíme se na další….
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Téma - Co mám dělat když se přestěhuji?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout tzv. základní registry, které zajišťují, že ž nemusíte obíhat všechny
úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebují, předává díky registrům mezi
sebou automaticky.
Následujícím textem nás provede Jana Novák.

První krok—místně příslušný obecný úřad.
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého
pobytu. Vyplní tam a podepíše lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz
a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí,
kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené
potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad.
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní
pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provedenu změnu sama.

Finanční úřad.
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor nato, že
finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad
podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi
oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný
daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti
a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Úřad práce.
V oblasti státní podpory (rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, příspěvek na bydlení,
porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením
atd. ) získávají úřady práce údaje automaticky - vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti
apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému
kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Pokračování na další straně.
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Živnostenský úřad.
Živnostenském úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit.
Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva
průmyslu a obchodu České republiky.

Česká správa sociálního zabezpečení.
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny
u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce
pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1.
Jan Novák pobírá důchod na poště - pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod
prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí
ČSSZ.
2.
Jan Novák pobírá důchod na účet u banky - změnu musí Jan Novák nahlásit sám
třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a
novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížova 25,
225 08 Praha 5. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení. Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným
elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ:
ID49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto
písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou
adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům, jde především o:
 banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
 dodavatelé elektrické energie,
 plynárny,
 komerční pojišťovny, u kterých má pojistky,
 ošetřující lékaře, zubaře,
 zaměstnavatel či školy,
 poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
 telefonního operátora, atd.
Připravuje se možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.
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Téma - jak se žije v našich obcích

UKLIĎME ČESKO
V sobotu 18. 4. 2015 proběhne celorepubliková úklidová akce, zaměřená zejména na problematiku
černých skládek. Tímto se ČR zapojila do úspěšného projektu LET'S DO IT! (112 zemí s 9 miliony
dobrovolníků, jimž se podařilo vyčistit své země už od stovek tisíc tun odpadu).
Důležitou informací je, že se akce opět účastní i naše obec! Budeme rádi, když se do akce zapojí co nejvíce
dobrovolníků, místních sdružení, škola, ...
Cílem je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této
akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás.
Sraz dobrovolníků je 18. 4. 2015 v 8, 00 hod před Obecním úřadem v Mělnickém Vtelně a na parkovišti
Kulturního domu ve Vysoké Libni.
Obecní úřad Mělnické Vtelno zajistí nejen kontejner, ale i pytle a rukavice, případně potřebné drobné zahradnické náčiní. Pro všechny dobrovolníky, kterým není lhostejné prostředí kolem nás, bude na závěr připraveno občerstvení.
Na webu www.uklidmecesko.cz naleznete nejen další informace, ale také interaktivní mapu s černými skládkami, kam
můžete nahlásit další, pokud o nějaké víte.

CO S ODPADY?
Svoz velkoobjemového odpadu
(koberce, matrace, nábytek, apod.)

Svoz elektrozařízení
(TV, PC, lednice, pračky, apod.)
PONDĚLÍ 27. 4. 2015
Vysoká Libeň a
Radouň

STŘEDA 29. 4. 2015
Vysoká Libeň a Radouň

ÚTERÝ 28. 4. 2015
Mělnické Vtelno

ČTVRTEK 30. 4. 2015
Mělnické Vtelno

Pravidla ke svozům:

 V určené dny budou sváženy pouze určené druhy odpadu.
 Odvozy začínají v určené dny od 7,00 hod. Trasa odvozů ve Vysoké Libni povede od ulice Na výsluní, pokračovat bude ul. Mělnickou, Krpskou směrem k návsi, dále ul. Řepínskou a K aleji. Poté opět Mělnickou až do Radouně.
 V Mělnickém Vtelně se začíná ul. Hlavní, Ke Chlomku, Ke hřišti, Chorušickou, Mělnickou, Průjezdní, Slepou, Na Poustkách, dále
pak Zamašskou, Sídliště Střed, Na Placandě a Vrutickou.
 Odpady umístěte před svou nemovitost s dostatečným časovým předstihem. Z technických ani časových důvodů se pracovníci svozu nemohou opakovaně vracet do již vyvezených ulic.
 Vyřazené elektrozařízení se odebírá kompletní (včetně motoru).
 V případě, že odkládáte části nábytku v kombinaci dřevo a sklo, je třeba tyto komodity oddělit.
 Do velkoobjemového odpadu patří vše, co se svými rozměry nevejde do popelnice. Ostatní odpad dejte do popelnic.
 Separovaný odpad jako je sklo, papír, plasty, textil a obuv se nesvážejí, ty můžete kdykoliv vhodit do kontejnerů na stanovištích
v jednotlivých obcích, v Mělnickém Vtelně jsou to tři stanoviště (před obchodem potravin, na návsi u parku a u vjezdu do areálu
Družstva vlastníků), v Radouni jedno stanoviště (na návsi) a ve Vysoké Libni dvě stanoviště (na návsi a na parkovišti u kulturního
domu).
 Stejně tak nebudou sbírány pneumatiky, ty jsou povinni odebírat zpět prodejci.

Pravidla pro sběrný dvůr obecního úřadu:

 Sběrný dvůr je určen k odkládání odpadů pro občany našich obcí či občany, vlastnící v obci stavbu
 Ve sběrném dvoře lze odložit pouze tyto složky odpadu – železný šrot, elektrozařízení, velkoobjemový a nebezpečný odpad, papír.
NO
V I Nzde
Y odložit
N A Š Istavební
CH
Nelze
suť a pneumatiky.
O
B
C
Í
 Každý, kdo přiveze odpad do sběrného dvora je povinen kontaktovat pracovníka OÚ, který mu určí místo pro odložení odpadu
 Provozní doba sběrného dvora je stejná jako provozní doba obecního úřadu. Mimo tuto dobu je zakázáno odkládat odpady mimo
místa k tomu určená, např. před vrata sběrného dvora. Prostor sběrného dvora je monitorován.

Téma - jak se žije v našich obcích
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POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 4 - CO S ODPADY?
Separovaný odpad
odkládejte pouze do kontejnerů k tomu určených, pro snazší rozlišení jsou kontejnery barevně rozlišeny a graficky je ztvárněn
vhodný odpad.
Žlutý kontejner je určen výhradně pro odkládání plastů (láhve, kelímky, igelit)
Zelený kontejner je určen pro barevné sklo, bílý pro bílé sklo
Modrý je určen pro papír, noviny, časopisy a kartony
Do oranžového kontejneru patří pouze nápojové kartony (obaly od mléka, džusů, vína, apod.) ne tedy klasický papír
Odložením jiného odpadu do nebo před kontejnery, bude důvodem pro nevyvezení nádoby.

Bioodpad - biologicky rozložitelný komunální odpad

Od 1. ledna 2015 vstoupila v účinnost nová vyhláška Ministerstva životního prostředí k třídění odpadů č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zjištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která uvádí, že minimálně v období od 1. dubna
do 31. října je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování bioodpadů (posekaná tráva, větve, suché květiny, zbytky
z údržby zeleně a zahrad, apod.). Tento odpad již nyní nelze odkládat do popelnic (svozová firma by je nevyvezla). Zastupitelstvo obce proto určilo místa pro odkládání bioodpadů:
 V Mělnickém Vtelně – v prostoru pod čističkou odpadních vod
 V Radouni - stávající stanoviště, u rybníka
 Ve Vysoké Libni – na aleji
Místa budou označená. Na každém z míst lze odděleně odložit trávu a zbytky údržby zeleně a zahrad a odděleně větve. Je to proto, že větve budou nejprve rozštěpkovány. Tento odpad bude následně v přesně stanoveném režimu, který bude teprve upřesněn, odvážen firmou Nezbeda, Košátky k dalšímu zpracování. Při této
příležitosti důrazně apelujeme na občany našich obcí, odkládejte na těchto místech
pouze bioodpad. Pro jiné komodity využívejte určená místa a nádoby.

KULTURNÍ POZVÁNKY Z NAŠICH OBCÍ

Staročeské Máje Byšice
Kdy: sobota, 2. května, od 20:00 hod
Mládež obce Byšice pořádá tradičně Staročeské Máje. Zahajuje je
průvodem obcí a zakončuje je taneční zábavou na sále restaurace
a Kulturního domu Vysoká Libeň.
Předtančení v krojích, zábava, hudba.
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Kultura, informace atd.
Putovní výstava Má vlast přináší svědectví o zvelebujících proměnách
architektury a krajiny napříč republikou, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zachráněných sakrálních
stavbách znovuoživené přírodě.
Zveme vás k účasti na zahájení této výstavy, kam byl zařazen i náš projekt „Rekonstrukce kostela na multifunkční kulturní centrum“.

Děti, vezměte svoje rodiče do divadla!
V sobotu 18. dubna v 17 hodin představí Divadlo v Celetné
v MKD Mělník svoji úspěšnou hru Mikulášovy patálie.
Příběhy ze života malého Mikuláše a jeho “povedených” kamarádů
jsou vhodné pro děti od 7 let, výborně ale pobaví i jejich rodiče
a prarodiče.
Hrají: Mikuláš: Matouš Ruml; Celestýn: Petr Lněnička; Augustýn: Lukáš Jůza;
Kryšpín: Václav Jakoubek/Aleš Petráš; Vendelín: Zdeněk Charvát
Albín: Marek Němec/Martin Hofmann; Paní učitelka, maminka: Milena Steinmasslová; Polívka, tatínek, ředitel, inspektor, strážník, hlídač: Pavel Lagner
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