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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
opět se k vám po dvou měsících dostávají obecní noviny, přinášející pravdivě a nezávisle informace o dění v obci.
Není naším stylem zneužít noviny pro vyřizování účtů, obviňovat a osočovat. Avšak k tomu,
čeho jsme poslední dobou svědky, již nelze mlčet. Odmítáme snůšku lží, polopravd a
konstrukcí z důvodů nenaplněných ambicí některých „spoluobčanů“ s cílem pošpinit již
konané či vykonané dílo, zlehčit úspěchy naší dosavadní práce, které zaznělo z novin
opozičních zastupitelů. Přesně v duchu hesla „Účel světí prostředky“.
Od tohoto pohledu se distancujeme, a jen krátce na naší obranu musím připomenout
zásadní věci. Ten, kdo si pamatuje, v jakém stavu jsme převzali na podzim roku 2002 obec –
zadluženou, obecní majetky a zařízení zdevastované trvalou neúdržbou, obec, která neplnila
základní povinnosti počínaje vnitřním chodem a konče například odpadovým hospodářstvím.
Ten, kdo toto ještě nezapomněl, musí si připustit, že za dobu, kdy vedeme obec i za 11 let
mého působení ve funkci starostky, obec dostala jinou tvář. A to konstatuji ve vší

skromnosti, protože nejsem člověk, který se za každých okolností musí zviditelňovat. Jen mě mrzí, že „doma nikdo není
prorokem“, protože uznání se nám dostává zvláště od cizích, návštěvníků či rodáků, kteří obec navštíví a nešetří chválou.
Domnívám se, že za naši práci mluví viditelné činy.
Projděte se po našich obcích a srovnávejte. Můžeme zapůjčit i fotografie, které mapují stav původní a nynější. Ať již jsou
to nově zrekonstruované či vybudované chodníky, rekonstrukce nemovitostí v obecním vlastnictví, opravená
infrastruktura. Není toho málo, obzvláště vezmeme-li v potaz fakt, že z rozpočtu nutně odcházely nemalé částky na
hašení „požáru“, které tady založilo bez trestního postihu předchozí vedení obce. Je s podivem, že tento důležitý fakt
nikoho nezaráží a vůbec se o něm nemluví.
V průběhu volebního období chceme i nadále pokračovat v nastaveném trendu pokračující obnovy a zvelebování našich
obcí. Když tento fakt vezmou za svůj i noví zastupitelé, bude to jenom ku prospěchu věci. Nechci tady mluvit o tom, jak
je to někdy složité a náročné, protože je to stále otázka peněz. Čemu dát prioritu. Peněz na opravy stávajících
nemovitostí a na nové projekty není nikdy dost, v podstatě je to „běh na dlouhou trať“. Ale s tím jsme do toho šli a
počítáme s tím.
Je pro nás tedy potěšující fakt, že projekty, které byly podávány již několikrát a vždy zamítány s odkazem na zadlužení
obce vůči státnímu rozpočtu, jsou nyní podpořeny.
Jedná se především o tři velké projekty, které budou mimo jiné v letošním roce realizovány.
1) „Úprava dětské zahrady a hřiště v přírodním stylu při MŠ Mělnické Vtelno“
II) „Bezpečnostní opatření Vysoká Libeň, chodník“
III) „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ a ŠJ Mělnické Vtelno“
Jsem optimista a pro zdar výše zmiňovaných projektů uděláme maximum. Pevně věřím, že nejsem sama, kdo to takto
cítí.
Přeji příjemné léto, načerpejte dostatek sil a energie a v příštích novinách se budu těšit jen ze samých pozitivních zpráv.
Hana Rašáková, starostka obce
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Informace z našich obcí

PROJEKTY, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
Jak už jsme zmínili na předchozí straně, jedná se především o tři velké projekty, které budou mimo jiné
v letošním roce realizovány.
Je to projekt „Úprava dětské zahrady a hřiště v přírodním stylu při MŠ Mělnické Vtelno“. Předpokládané náklady jsou asi 1,1 mil Kč a dotace ve výši 90% z uznatelných nákladů bude poskytnuta
z Operačního programu životní prostředí. V rámci projektu budou dodány nové herní prvky a poskytnutí
s tím souvisejících služeb a stavebních prací spočívající v umístění a montáži, dále pak sadové úpravy dle
projektové dokumentace. Již bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele, které musí nejprve schválit
zastupitelstvo obce. K realizaci by mělo dojít během letních prázdnin.
Dalším velkým projektem je dlouho očekávaná akce: „Bezpečnostní opatření Vysoká Libeň, chodník“. Předmětem projektu je výstavba chodníku pro pěší („v zatáčce“), včetně vybudování opěrné zdi, tří
nových přechodů pro chodce a úprava zálivů autobusových zastávek pro zvýšení bezpečnosti u silnice I/16,
navazující na již zrealizovaný projekt výstavby chodníku ve Vysoké Libni z loňského roku. Nový chodník
bude vystavěn na příkopu u vozovky a opřen o gabionovou zeď, protože jiné technické provedení v těchto
místech nebylo možné. Nový chodník bude začínat v místech, kde bude vyústění prvního nového přechodu
pro chodce od druhé řady Šumperáků z ul. Na výsluní, na pravé straně u vozovky ve směru k Mělnickému
Vtelnu. Pokračovat bude částečně za křižovatku s Krpskou ulicí. Zde bude vybudován druhý nový přechod
pro chodce. A dále ul. Mělnickou podél silnice I/16 kolem budovy potravin a depozitáře muzea až
k autobusové zastávce směrem na Mladou Boleslav. Tady dojde k vybudování třetího přechodu pro chodce, který bude spojen s protějším chodníkem u autobusové zastávky ve směru na Mělník. Výše příspěvku
ze Státního fondu dopravní infrastruktury je max. 5, 9 mil. Kč, což představuje 85 % z uznatelných nákladů.
Výběrové řízení na dodavatele stavby je již dokončeno, opět je nutné, aby rozhodnutí výběrové komise
potvrdilo zastupitelstvo obce. Plánovaný termín zahájení realizace je v červenci letošního roku. V této souvislosti upozorňuji na úpravu silničního provozu. Po dobu realizace stavby bude silniční provoz veden pouze po jedné polovině vozovky a bude řízen semafory. Stavba by měla být dokončena v tomto roce.
Třetím velkým projektem je „Instalace OZE a snížení energetické náročnosti MŠ, ZŠ a ŠJ Mělnické Vtelno“ V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy ZŠ, MŠ a ŠJ zateplením,
včetně instalace topného čerpadla, k výměně oken a dveří, odvodnění. Výše podpory z Operačního programu životního prostředí je max. 4,6 mil Kč, což je 90 % z uznatelných nákladů. Plánovaný termín zahájení
realizace je konec letošního srpna a termín dokončení je poskytovatelem stanoven na říjen letošního roku.
Již teď je patrné, že vyhovět požadavkům bude velice těžké, Vezmeme-li v úvahu, že k zadávacímu řízení na
zhotovitele stavby musí být zpracována nejprve prováděcí dokumentace a že realizace bude probíhat za
provozu.

NOVINY

NAŠICH

Ze života školy
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Školní rok 2014/15 se pomalu chýlí ke konci. Když něco končí, většinou se hodnotí, bilancuje, aby z chyb, které byly, se dotyční poučili a z toho, co se povedlo, si
naopak vzali příklad. S novým školním rokem přišly do školy hlavně změny personální. Byly přijaty dvě nové paní učitelky a učitelský sbor je tak plně kvalifikován.
Po celý rok se žáci setkávali s kulturou v podobě kvalitních divadelních představení, uvědomme si, že umělci přijížděli za dětmi až do M. Vtelna. Sport si žáci vychutnali při plavání v bazénu v Neratovicích, kde mohou být všechny věkové kategorie a přináší jim tak velkou zdravotní odolnost i fyzické zlepšení. K tomu také
přispívá stále trvající projekt Ovoce do škol, díky kterému se žáci seznámí i
s ovocem, které třeba nikdy nejedli … a v kolektivu lépe chutná. Na závěr školního roku nás ještě čeká škola v přírodě, kde si zase žáci ověří svou samostatnost, odolnost či rozhodovací schopnosti. Akcí bylo opravdu hodně, připomeňme si např. návštěvu Jičína, města pohádek, soutěž „O nejkrásnějšího draka“ a
„Týden voňavého pečení“, exkurzi do cukrovaru v Dobrovici či do skanzenu v Přerově nad Labem, olympijské hry
nebo návštěvu policistů a služebních psů ….. a při tak malém počtu pracovníků ve škole bylo kolikrát zajištění a
zdárný průběh často vyčerpávající. O to více nás pak mrzely negativní ohlasy ze strany některých rodičů a obyvatel.
Přitom zapojení rodičů do akcí školy bylo minimální. Pro nás je ale stále největší odměnou radost žáků a jejich chuť
se zapojit.
Do života školy se během školního roku zapojil spolek Život venkova, který na Vánoce předal dětem několik dárků
pod vánoční stromeček, finančně pomohl zajistit masky na Masopust, na škole pod jeho vedením vznikly Výtvarné
dílny, kde děti hlavně v době Velikonoc připravovaly pěkné výrobky, které si pak mohly samy prodat na velikonočním jarmarku a výtěžek opět patřil škole. Největším dárkem pak bylo sponzorování školního výletu do Liberce, kde
jsme měli možnost navštívit Ještěd, zoologickou a botanickou zahradu a děti z mateřské školy se podívaly do Ploskovic. Tímto bych chtěla Životu venkova poděkovat a těšit se na další spolupráci v nadcházejícím školním roce.
Nutno je také zmínit ještě vzájemnou spolupráci mateřské školy a základní školy, co se týká přechodu dětí ze školky
do školy, jejich vzájemné návštěvy i společné hry. Vzdělávací program byl v letošním roce ve školce motivován tématem „Hádanky dráčka Fráčka“ a vzdělávací nabídka byla tak jako ve škole doplněna různými akcemi. (např. Lampionovým podvečerem, Velikonočním setkáním, pozváním člena „indiánské vesnice“, čarodějnickým dopolednem, pěším
výletem na mysliveckou střelnici aj.). Ve školce po celý rok probíhal kroužek angličtiny a pro velký zájem musela paní
lektorka děti rozdělit na 2 skupiny – začátečníci a pokročilí. I do školky v lednu nastoupila nová paní učitelka, která
splňuje příslušnou pedagogickou kvalifikaci. A celkově - letos se v mateřské školce pracovalo v obnoveném a modernizovaném prostředí mnohem lépe. Děti získaly více prostoru pro hraní, sociální zařízení a vybavenou výdejnu jídel.
Obnovovat a modernizovat školu se budeme snažit spolu se zřizovatelem i nadále, vždyť cílem nás všech je, aby se
děti vychovávaly a vzdělávaly v moderním a estetickém prostředí, za to, že to někdy nejde tak rychle, nenese přece
vždy odpovědnost jen jedinec, i když to bohužel někdy tak vypadá a my se pak necháváme strhnout v zlobu a obviňování jeden druhého. Snažme se být sami sebou, vraťme se k slušnému jednání a každou chvilku proměňme na krásu a radost. Přeji to nejen sama sobě, ale vám všem, rodičům našich dětí, zaměstnancům školy, zastupitelům i občanům naší obce.
Na závěr bych chtěla popřát dětem krásné prázdniny a vám všem příjemnou a ničím nerušenou letní dovolenou, plnou slunce a pohody.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka školy

! ! ! Upozornění ! ! !
Po letošním zápisu do mateřské školy na příští školní rok, je k dispozici ještě několik volných míst a v průběhu srpna bude vyhlášen dodatečný zápis do MŠ. Žádáme tak rodiče,
kdo má předběžný zájem, ať to sdělí na email školy: skola.vtelno@seznam.cz .
Děkujeme.
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Téma - Jak se žije v našich obcích

MALÉ OBHLÉDNUTÍ ZA VELKOU AKCÍ „ČARODĚJNICE“
Na konci dubna proběhlo v areálu Sokolovny tradiční pálení čarodějnic, které se opět setkalo s velkou účastí našich občanů a dětí. Počasí bylo příznivé a tak si děti mohly užít malou čarodějnickou dráhu, na jejímž konci je čekala odměna. K příjemné atmosféře hrála hudba a bylo zajištěno drobné občerstvení. Navečer byla zapálena hranice s čarodějnicí, která byla tak krásná, že jí bylo škoda upálit a čarodějnický rej mohl začít. Opékaly se buřtíky,
děti s radostí přikládaly do ohně a slavilo se až do ranních hodin.
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách čarodějnic.

V průběhu prázdnin chystáme malé sportovní odpoledne, kde se bude jezdit na
kolech, koloběžkách, budou se hrát míčové hry a další sportovní aktivity.

Dne 29. srpna proběhne 2. ročník "Rozloučení s prázdninami" z kterého bychom chtěly udělat každoroční tradici.
Opět se děti mohou těšit na spoustu soutěží, skákací hrad, malování na obličej. Samy si budou moci vyrobit cukrovou vatu a samozřejmě pro každého bude připravena odměna, kterou si zaslouží všichni děti.
členky Sokola

Téma - Jak se žije v našich obcích
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Vážení spoluobčané,
původně jsem chtěl mávnout rukou nad tím, v jakých barvách nás zase opoziční zastupitelé ve svém občasníku
vykreslili, ale nakonec jsem si to rozmyslel a o pár vět se s vámi podělím.
Neustále se přetřásá stále dokola, že nechceme s opozicí spolupracovat, že jim nechceme podávat dostatek
informací, že tedy důvěra lidí jim svěřená vychází vniveč, jelikož nemohou dostatečně vykonávat svoji práci. Na to
mohu říci jen to, že pokud chce zastupitel pro obec pracovat, není to vůbec podmíněno tím, jestli je v té, či oné
komisi, ale tím, jestli opravdu chce. Zastupitel má právo kdykoliv na obec přijít, zeptat se na věci, které ho zajímají,
může nahlédnout do spisů, je to vše jen o normální lidské dohodě. Ale touto cestou se naši opoziční kolegové
vydat nehodlali a razí raději, zřejmě jim přijatelnější, zdlouhavou cestu získání informací dle příslušných zákonů, na
které se odvolávají. Tím samozřejmě zbytečně přidělávají práci starostce i sobě, neboť se musí vyřizovat rozsáhlá
korespondence, která je v tomto případě úplně zbytečná. Jejich dosavadní přístup zřejmě nejen ve mně vyvolává
pocit, že jim vůbec nejde o nějakou spolupráci, ale hlavní energii koncentrují na to, aby na nás za každou cenu
konečně „něco“ našli. Tahle atmosféra rozhodně nepřispívá dobrému pracovnímu prostředí a je často i překážkou
ve vzájemné komunikaci. Jelikož, jak ukázalo i poslední vydání jejich občasníku, chtějí touto cestou pokračovat i dál,
nezbývá nám nic jiného, než se jejich směru přizpůsobit, čímž bude nejvíc bohužel poškozen obyčejný občan.
Možná by nebylo úplně od věci, když už nás opozice napadá, že porušujeme zákon a lžeme, aby to také dokázala.
Byla by přece sama proti sobě, kdyby jen tiše přehlížela, jak se porušuje zákon a přitom byla na stejné lodi.
I přes všechny útoky na naši práci jim členství ve výborech nabídneme, aby mohly obce konečně pocítit přínos
jejich práce.
Co se týká aktivit spolku Život venkova, jsem osobně rád, že se aktivně podílí na dění v obci. Už jsem si zvykl, že
pod vším co udělá, musí být náležitě a pokud možno hodně výrazně podepsán. Na májce sice tentokrát nápis
nenajdeme, ale podle toho, jak spolek barvitě popisuje, na čem se při její stavbě podílel, by tam klidně mohl být. Na
její stavbě má zásluhu podstatně víc lidí a subjektů. Doufám, že až příště oslovíme hasiče a DV Libeň - Vtelno o
půjčení mechanizace na odvoz a stavbu májky, neodkážou nás za spolkem Život venkova.
Nemáme v povaze chválit se a podepisovat se pod všechno, co se nám v obci povede. Je jen na občanovi, aby si
udělal obrázek, jak to v našich obcích vypadá a jak se rozvíjí.
Vladislav Opršal

VÝZVA HASIČŮ
Jednou ze základních povinností obce je mimo jiné i zřízení Jednotky
dobrovolných hasičů obce. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(dále jen JSDHO) Mělnické Vtelno je plně funkční a pracuje v ní
v současnosti celkem 15 členů. Za období posledního volebního
období byla jednotka vyžádána celkem k více jak 120 zásahům v obci či
v širokém okolí, spočívajících, jak v účasti na likvidaci požárů, tak
v technické pomoci občanům. Daří se nám pro naši JSDHO postupně
získávat finanční prostředky, jak z různých dotačních titulů, tak
z účelově směřovaných fondů HZS ČR na obnovu vybavení a zásahové
techniky. I přesto se naše hasičská jednotka neustále potýká
s nedostatečným počtem aktivních členů, kteří jsou ochotni ve svém volném čase bez jakékoliv finanční náhrady
ochotni pomoc svým spoluobčanům v nouzi.
Opět tedy vyzýváme spoluobčany bez rozdílu pohlaví a věku k účasti na fungování JSDHO Mělnické Vtelno, a to ať
již na výjezdech této jednotky, nebo na práci v zázemí či na možných dalších aktivitách jako je např. požární sport.
Ten ačkoliv měl v naší obci tradici, teď momentálně nelze realizovat z důvodů nedostatku zájemců. Minimální počet
členů družstva je 7 a zatím jsou pouze 4 zájemci. Každý, kdo by se chtěl zúčastnit na výše zmíněných činnostech,
bude vřele vítán. Zájemci mohou na sebe zanechat kontakt na OÚ nebo se přihlásit na e-mailu:
hasici@melnickevtelno.cz .
Jiří Rašák, velitel JSDHO Mělnické Vtelno
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Kultura v našich obcích

TVOŘIVÉ DÍLNY V KAVÁRNĚ
Představujeme lektorku Zuzku Borůvku.
Zuzka je nadšenec do ručních prací všeho druhu. Vyšívá, plete, háčkuje, šije, vyrábí šperky a mnoho dalšího. Tvoří jak intuitivně, tak cíleně.
Během pravidelných dílen si osvojíte různé výtvarné a kreativní techniky.
Na první dílně 1. července od 18:00 -20:00 v kavárně kulturního centra se
seznámíme s háčkováním. Naučíte se krátký a dlouhý sloupek, odnesete si
košíček.
Vstupné: 50 Kč
Tvořivé dílny se Zuzkou plánujeme celoročně - pravidelně, každou první středu v
měsíci.
Přijďte si vytvořit něco pěkného, popovídat si a trošku se odreagovat od každodenních činností. V budoucnu se Zuzkou plánujeme i akci zaměřenou na cvičení a
Jógu.
Zuzka je také významná organizátorka a autorka Acro festivalu STOPA.
Blíže se s naší lektorkou můžete seznámit na jejím webu:
www.boruvkadesign.cz
www.jogasboruvkou.cz
www.acrofestivalstopa.cz

NOVINY
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Kultura v našich obcích
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Přehled kulturních akcí v našich obcích
ČERVEN 2015
27. 6. Letní zábava na Sokolovně, začátek od 20 hod.
28. 6. Vnitřní světy, autorka Petra Bianka Tocháčková představí vernisáž pro
všech pět smyslů a malování na tělo či obličej v Kulturním centru Kostel

ČERVENEC 2015
1. 7.
Tvořivé dílny se Zuzkou v kavárně Kulturního centra Kostel, začátek od 18 hod.
12. 7. Divadlo pro děti Vodnická pohádka v Kulturním centru Kostel, začátek od 15 hod.
15. 7. Přednáška Synchronicita v Kulturním centru Kostel, začátek od 18 hod.
17. 7. Letní kino: Prokletí Midasovy skříňky, amfiteátr Kulturního centra Kostel, začátek od 21 hod.
22. 7. Přednáška o Mexiku v Kulturním centru Kostel, začátek od 18 hod.
29. 7. Art workshop Můj svět v Kulturním centru Kostel, začátek od 18 hod.
SRPEN 2015
5. 8.
Tvořivé dílny se Zuzkou v kavárně Kulturního centra Kostel, začátek od 18 hod.
7. 8.
Letní kino: Andělé všedního dne, amfiteátr Kulturního centra Kostel, začátek od 21 hod.
13. 8. Přednáška Paměť skal, v kavárně Kulturního centra Kostel, začátek od 18 hod.
přednášející PhDr. Miloslava Havlíčková, ředitelka Regionálního muzea Mělník
Při procházce Kokořínskem všímavého návštěvníka upoutají mnohé skalní zajímavosti. Staré cesty, skalní
reliéfy, kapličky, tzv. „kazatelny", „skalní hrady", různé nápisy a data, jeskyně. Kam vedly, co znamenaly, proč
byly vytesány zrovna na těchto místech a mnohé další se dozví návštěvníci této přednášky. Vstupné: 20 Kč
23. 8. Indiánské léto, festival pro celou rodinu
29. 8. 2. ročník Rozloučení s prázdninami v areálu Sokolovny

A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT PO PRÁZDNINÁCH? TAK NAPŘÍKLAD:
17. 9.

18. 9.

Přednáška Aljaška, v kavárně Kulturního centra Kostel, začátek od 18 hod.
přednášející PhDr. Miloslava Havlíčková, ředitelka Regionálního muzea Mělník
Drsná a zároveň krásná. Taková je Aljaška, země nádherné, ještě i dnes člověkem nedotčené přírody, kde
můžete jít hodiny a hodiny a nenarazíte na stopy po lidské přítomnosti. Obyvateli této krajiny jsou medvědi,
vlci, losi, sobi, orli a další příslušníci živočišné říše, lesy jsou plné hub a připadáte si jak v krásném snu. Ale
uvidíte i Aljašku, kde již žije člověk a kterou silně
poznamenal svojí přítomností. Vstupné: 20 Kč
Koncert Revival ABBA, amfiteátr Kulturního centra
Kostel, vstupné: děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
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