Noviny našich obcí
… aneb zprávy z obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň a Radouň
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Vážení spoluobčané,
mám radost, že vám opět můžeme v
novém roce přinést nové vydání našich
novin a kromě obvyklých rubrik
a příspěvků od našich dopisovatelů
a přispěvatelů, nabídnout i aktuální
informace z dění v obci. Je již tradicí, že
první noviny nového roku věnujeme
i demografickým údajům uplynulého roku.
Nejprve vás chceme seznámit s některými
plány či iniciativami, které bychom chtěli
v letošním roce začít řešit – od zpracování projektové dokumentace se stavebním
povolením až k podání žádostí o dotace.
Hana Rašáková, starostka obce

PROJEKTY, NA KTERÉ SE OBEC PŘIPRAVUJE
Pomalu se v tomto programovacím období začínají objevovat výzvy k podání žádostí o dotace. S napětím jsme čekali na
nově definované podmínky. Jak se ukazuje již v prvních výzvách, podmínky žádostí o dotaci se nejen nezjednodušily, ale
bohužel se změnily k horšímu. Se zmenšením procentní výše podpory se zákonitě zvýšila spoluúčast žadatelů. Navíc přibyla řada povinně dokládaných příloh, zpráv a posudků odborných firem.
Jedním z projektů minulého volebního období, který je zpracován, avšak nebyl podpořen, je projekt revitalizace rybníka
ve Vysoké Libni. Jakmile se objeví dotační výzva, bude tento projekt opět podán se žádostí o podporu.
Jedinou budovou ve vlastnictví obce, která ještě neprošla procesem opravy a zateplení je objekt Domu s pečovatelskou
službou v Mělnickém Vtelně. V letošním roce bude projekt na výměnu oken, zateplení a snížení energetické náročnosti
zpracován se všemi náležitostmi, tak aby mohl být v nejbližší výzvě podán.
Dalším velkým projektem bude žádost o finanční podporu pro nákup nového zásahového vozidla pro hasičskou jednotku
obce. Stávající zásahové vozidlo je víc jak 30 let staré a již nesplňuje náročné požadavky. Spolu s tímto projektem by měl
jít i projekt výstavby nové požární zbrojnice. Ta stávající je naprosto nevhodná, jak po stránce hygienické, tak i prostorové a navíc stojí na cizím pozemku. Majitelé pozemku odmítají pozemek pod budovou odprodat a narovnat tak vlastnické
vztahy. Navíc by uprostřed roku měla vyjít výzva o dotaci na stavbu nových požárních zbrojnic, protože rekonstrukce
stávajících budov nebudou podporovány. V současnosti se typuje vhodný pozemek, na kterém by nová požární zbrojnice
měla vyrůst.
Jak jsme již předesílali, začínají se zpracovávat i další projekty, např. na obnovu místních komunikací a chodníků
v Mělnickém Vtelně, které by se postupně začaly opravovat.
Zahájili jsme jednání se společností Vodárny Kladno – Mělník o spolupráci při přípravě a realizaci projektu dostavby
vodovodního řadu ve Vysoké Libni a kanalizačního řadu v Radouni a ve Vysoké Libni.
Jak vidno, plánů máme dost. Důležité bude, jak budeme úspěšní se žádostmi o dotace. Věřím, že s vaší podporou se nám
naše plány pomalu bude dařit proměňovat ve skutečnost.
Hana Rašáková, starostka obce
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Ze života obce

DEMOGRAFICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
V našich obcích žilo k 31.12. 2015 celkem 981 občanů.

V roce 2015 v nové
obřadní síni Kulturního
centra Kostel uzavřeli
sňatek:

Noví občánkové,
které jsme v roce 2015
přivítali do naší obce:

9. 1.
14. 2.
19. 4.

Tomáš Molnár z Mělnického Vtelna
Martin Korous z Mělnického Vtelna
Zuzana Poborská z Mělnického Vtelna

10. 4.
15. 5.

Bohumil Žíla a Martina Mikundová
David Enderle a Barbora Štěrbová

14. 8.

Vladimír Zach a Blanka Pilchová

24. 10. jsme si připomněli na zlaté svatbě
manželů Václava a Evy Novotné 50let jejich společného života.

Připomeňme si památku občanů, se kterými jsme se naposledy rozloučili:
v roce 2014
26. 9.

Karel Miškovský z Vysoké Libně ve věku 82 let

19. 8.

Václav Štrupl z Mělnického Vtelna ve věku 86 let

v roce 2015
9. 1.

Vlasta Líbalová z Vysoké Libně ve věku 80 let

7. 3.

Anastázie Vondrová z Mělnického Vtelna ve věku 86 let

11. 3.

Jan Bláha z Mělnického Vtelna ve věku 77 let

13. 3.

Věnceslava Farkašová z Vysoké Libně ve věku 67 let

6. 4.
27. 4.

Karel Štěpán z Mělnického Vtelna ve věku 92 let
Václav Rovenský z Mělnického Vtelno ve věku 66 let

29. 4.

Josef Miler z Radouně ve věku 70 let

5. 7.

Jiří Dlouhý z Mělnického Vtelna ve věku 78 let

1. 9.

Jaroslava Hodboďová z Mělnického Vtelna ve věku 85 let

1. 9.

Karel Beneš, bývalý občan Vysoké Libně ve věku 82 let

1. 12.

Bohuš Žíla z Vysoké Libně ve věku 83 let

25. 12. Josef Slavík z Mělnického Vtelna ve věku 70 let

Složení občanů našich obcí
954 obyvatel české národnosti:
Muži celkem 485 - do 15 let 89 chlapců
nad 15 let 396 mužů
N O V I NŽeny
Y N celkem
AŠICH
469
OBCÍ

- do 15 let 70 dívek
nad 15 let 399 žen

Čest jejich památce.

27 cizinců:
2 chlapci do 15 let
12 mužů nad 15 let
13 žen nad 15 let

Ze života obce

STRÁNKA

3

JAK JSME SI BRÁNILI VODU
Jistě máme všichni ještě v paměti nedávný pokus australské firmy Wildhorse Energy CZ získat licenci na geologický
průzkum mělnické a mladoboleslavské oblasti za účelem budoucí hloubkové těžby uhlí pomocí podzemního
zplyňování. Ve vrtech v hloubce 400 až 1000 metrů měla firma v plánu uhlí spálit při teplotě 1000 stupňů Celsia
a vzniklým produktem měl být plyn. Ten měl být použit na výrobu elektřiny nebo výrobu nafty a benzinu. Po
spáleném uhlí by vznikla dutina, kterou by zaplnila podzemní voda či propad horniny. Nápad se okamžitě setkal
s ostrým nesouhlasem. Hlavním důvodem byly oprávněné obavy z negativního dopadu na podzemní zásoby pitné
vody, jejího znehodnocení či úplného vymizení. Zničené krajiny, propadů půdy. Občané iniciovali vznik petice
a starostové padesáti obcí se spojili v úsilí této aktivitě zabránit. Nutno říci, že byli úspěšní a společný postup přinesl
důležité vítězství. Uhlí zůstane i nadále v zemi.
Nyní je to téměř na den přesně 80 let od podobně dramatické situace.
I tehdy se musela obec velmi razantně bránit. V roce 1935 se pražský
vodárenský úřad rozhodl, že zřídí pro potřeby hlavního města vodovod, který
bude odebírat vodu z oblasti mezi liběchovským potokem, Labem, Jizerou
a Bělou.
Praha chtěla vyvolat zkrácené vodoprávní zřízení, obejít tím obvyklé postupy
a začít co nejdříve se stavbou vodovodu. Plánovala položit ve zdejší oblasti
sběrná potrubí do dolů, tedy asi 100 m pod úrodnou
mšensko-bezdězskou rovinou a v dolech založit 35 – 80 m hluboké
studny 25 – 30 m od sebe, což by znamenalo úplné odvodnění krajiny do
hloubky nejméně 200 m.
Už během zkušebních vrtů hladina vody ve studních klesla o několik metrů a
ani po ukončení už se zpět nevrátila. Místní měli oprávněné obavy, že takto drastický zásah do místního
vodohospodářství by měl na život v regionu nedozírné následky. Praha ovšem byla rozhodnuta svůj plán prosadit a
nebrala si přitom servítky. Vrty byly prováděny bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Navíc na místní obyvatele
byl činěn nevybíravý nátlak a těm, kteří nechtěli svolit k prodeji pozemku, bylo vyhrožováno vyvlastněním. Nejvíce
však místní rozčílila argumentace, který Praha zvolila. Dle ní se kultura měří nejen spotřebou mýdla, ale také denní
spotřebou vody. A na hlavu jednoho obyvatele sídelního města je nutno počítat s 225 litry vody, a to včetně vody ke
koupání, kropení ulic, sadů a zahrádek. Kdežto venkovanu postačí pouze 60 litrů vody denně, neboť se nemusí tak
často mýt, na zahrady a pole mu naprší a dobytek tolik vody nevypije!
Obce rozezlené touto neuvěřitelnou drzostí a arogancí se spojily ke společnému postupu. Nejaktivněji tehdy jednala
tzv. kokořínská vodní skupina s 28 obcemi. Každá z obcí zaslala dopis Zemskému úřadu a poslaneckým klubům.
(Celkově se pražský vodovod týkal 120 obcí v okresech Mělník, Dubá, Mladá Boleslav, Bělá, Mnichovo Hradiště, Nové Benátky a Brandýs nad Labem). Po komisionálním jednání v období od 23. 10. 1935 do 26. 2. 1936 s dotčenými
obcemi byl projekt pražského vodovodu zamítnut. I tehdy se tedy podařilo společným postupem zabránit velkým
škodám, které mohly být necitlivým zásahem do krajiny způsobeny.
(Dnes na půdorysu oné původní skupiny funguje Sdružení obcí Kokořínska.)
Michaela Payeur, kronikářka

(Informace čerpány z knihy Mělnické Vtelno – Dějiny vsi, která se nestala městečkem, H. Dusilková, J. Kilián, J. Mašek, H. Rašáková)

ZAPOJME SE OPĚT DO PROJEKTU

UKLIĎME ČESKO

V sobotu 16. 4. 2016 proběhne celorepubliková úklidová akce, zaměřená zejména na problematiku černých skládek. Důležitou informací je, že se akce opět účastní i naše obec! Budeme rádi, když
se do akce zapojí co nejvíce dobrovolníků, místních sdružení, škola, ...
SRAZ DOBROVOLNÍKŮ: v 8:00 hod. před Obecním Úřadem v Měl. Vtelně a na parkovišti před kulturním domem ve Vysoké Libeni.
Obecní úřad zajistí kontejner, pytle, rukavice, potřebné drobné zahradnické náčiní i malé občerstvení.
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Pozvánky na akce ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno

Jaké budou jarní akce, které si
nejen pro rodiče, ale i širokou
veřejnost připravila škola?

Pozvánky z našich obcí - Cyklistický závod
Termín:
Místo:
Pořadatel:
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neděle 1. května 2016
obec Vysoká Libeň
Osadní výbor Vysoká Libeň (ovliben@melnickevtelno.cz, tel.: 739 598 470 )

Trasa
Čtyřkilometrový okruh vede po vyznačené trase SZ
od obce vysoká Libeň.
Trať vede po zpevněných cestách, lesních cestách a
loukách a je bez problémů sjízdná.
Trať není extrémně náročná.

Start
Start závodníků je hromadný, po jednotlivých trasách.
 První trasa, malý okruh, 2km, startuje 11:00
 Druhá trasa, dva okruhy, 8km startuje v 11:20
 Třetí trasa, jeden okruh, 4km startuje 11:25

Program
8:00 - 10:30 Prezence
10:50 Řazení na start
11:00 Start první trasy, malý okruh, věk 6-9let
11:20 Start druhé trasy, 8km, věk 15 a více – start může být posunut podle dojezdu malého okruhu
11:25 Start třetí trasy, 4km, věk 10 -14 let – start 5 minut po startu trasy 8km
12:30 Vyhlášení výsledků

Kategorie

Startovné

K9 Kluci 6-9 let / 2 km
Startovné je splatné při registraci před startem.
D9 Holky 6-9 let / 2 km
Startovné je 10,- Kč první trasa,
K13 Kluci 10-14 let / 4 km
20,- Kč druhá trasa,
D13 Holky 10-14 let / 4 km
40,- Kč třetí trasa.
K18 Kadeti 15- 18 let / 8 km
S18 Slečny 15- 18 let / 8 km
P18+ Poškoláci, ročník 1997 a starší/ 8km, kategorie pro všechny, kdo si chtějí zkusit zazávodit. Bez rozdílu věku a pohlaví.

Ceny
Medaile pro první tři závodníky ve všech kategoriích.

Občerstvení - v cíli :-)
Podmínky - výňatek
Závod se jede na uzavřeném okruhu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. (bez písemného souhlasu nebude vydáno startovní číslo).
Účastníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů.
Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu cyklistickou ochrannou přilbu.
Každý účastník musí k závodu použít kolo v dobrém technickém stavu.
Při neúčasti na závodě a v případě neuskutečnění závodu z důvodu vyšší moci je startovné nevratné.
Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích.
Závod se koná v přírodě. Nevyhazujte odpadky na trati.
Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami
závodu a souhlasí s nimi.
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Informace z regionu
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY

Povolání policista
Povolání policista by mělo být chápáno v zásadě jako povolání celoživotní se všemi zákonnými a
morálními pravidly. Policista musí zastávat a ctít zákon, musí být natolik psychicky vyspělý, aby ke
každému občanovi přistupoval individuálně a spravedlivě. Úkolem policisty je chránit bezpečnost a
pořádek ve společnosti, chránit práva a svobody osob, prosazovat zákonnost, preventivně působit
proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.
Předpoklady k přijetí do služebního poměru
· věk nad 18 let
· občanství České republiky
· bezúhonnost
· minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
· osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost
· nesmí být členem politických stran a hnutí
· nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem v řídících
nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
Průběh přijímacího řízení
Nábor probíhá pouze formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého
přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním středisku v Sadské a to od soboty do pondělí.
Přijímací řízení se zahajuje doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti, které se
skládají ze dvou částí, kdy první probíhá na Krajském ředitelství policie a druhá následuje v kempu.
Dále kemp zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. Během kempu je zajištěné
ubytování, strava a doprava z Prahy do kempu a zpět.
UPOZORNĚNÍ:
Od přijímacího řízení mohou obě strany bez udání důvodu kdykoliv odstoupit. Občan, který se uchází
o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody
nepřijetí se neoznamují (§ 16odst. 5 zák. č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů). Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. Nově přijaté příslušníky
ustanovuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje na služební pozice podle svých potřeb
s přihlédnutím k trvalému nebo přechodnému bydlišti.
Vznik služebního poměru a služební zkouška
Nově přijatí policisté jsou zařazení do 2TT (tarifní třídy) – vrchní referent. Služební poměr je s nimi
uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Před uplynutím této doby (nejdříve 6 měsíců, nejpozději 1
měsíc před uplynutím) musí absolvovat služební zkoušku, která obsahuje část písemnou a část ústní
(před komisí) a je zaměřena na policejní činnosti (služba pořádkové policie, služba dopravní policie).
V případě úspěšného splnění této zkoušky se služební poměr příslušníka mění na dobu neurčitou, v
opačném případě má policista možnost zkoušku ještě jednou zopakovat. Pokud ale opět není
úspěšný, je jeho služební poměr uplynutím doby určité ukončen.
Základní odborná příprava
Všichni nově přijatí policisté jsou povinni absolvovat základní odbornou přípravu. V současné době
probíhá po dobu 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené. Skládá se
z přednástupního kurzu uskutečněného ve Školním policejním středisku Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje a školní části realizované Vyšší policejní školou MV(v Praze, Brně a Holešově) a Školním policejním středisku v
Sadské (jedná se o denní studium od pondělí do pátku). Celá základní
odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou, zkouškou z fyzické
zdatnosti, prověrkovým cvičením ze střelecké přípravy, taktiky a použití donucovacích prostředků.
Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně, kdy základní tarif činí
14.310 Kč a zvláštní příplatek činí 2.000 Kč, tedy celkem 16.310 Kč. Po dobu základní odborné
přípravy je policistovi vyplácen služební příjem a bezplatně je poskytována strava a ubytování. Tento
služební příjem je pouze po dobu základní odborné přípravy (tedy první rok). Příslušník má nárok na
bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji. Sociální výhody.
Kontakty na náborová pracoviště
Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a
mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost
kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání.
Adresa:
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Baních 1535, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 64
Další podrobné informace získáte na internetu na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx
Potřebné informace poskytnou a dotazy zodpovědí policisté:
Policie ČR Územní odbor Mělník, Bezručova 2796
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Přehled kulturních akcí v našich obcích
BŘEZEN

2016

Pátek 4. 3. od 10:00 hod. - Výstava fotografií z pobytu v Londýně
a výstava keramických prací , pořádá: ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno
výstava potrvá od 4. 3. do 31. 3. 2016
Neděle 13. 3. od15:00 – 16:00 hod. - Divadlo pro děti v podání populárního Divadélka Romaneto: Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka.
Vstupné: děti 50 Kč, dospělí: 100 Kč
Úterý 15. 3. od 18:00 – 20:00 hod. - Tvořivá dílna s Borůvkou, Velikonoční
vajíčka technikou Quilling,
vstupné: 50 Kč
Pátek 18. 3. od 14:00 hod. - Velikonoční jarmark, pořádá ZŠ a MŠ Mělnické
Vtelno
Úterý 8. 3. od 18:00 – 20:00 hod. - Bylinky s Biankou, sběr léčivých bylin v Čechách a jejich využití.
Vstupné: 50 Kč

DUBEN

technika Quilling

2016

Sobota 2. 4. od 16:00 hod. Velikonoční koncert smíšeného pěveckého sboru Intermezzo
Vstupné dobrovolné.
Sobota 9. 4. od 14:00 – 17:00 hod. JARNÍ JARMARK I. ročník,
stánky, občerstvení, tvořivá dílna, pohádka a karneval pro děti a pro příjemnou náladu vám zahraje harmonikář. Děti přijďte v maskách, je pro vás připraven karneval, soutěže, promenáda v maskách.
Vstupné na dětský program: 50 Kč
Úterý 12. 4. od 18:00 hod. - Přednáška zvyky a tradice v Čechách od jara do zimy
Přednášející: Mgr. Černá Regionální Muzeum Mělník
Vstupné: 20 Kč
Pátek 22. 4. od 19:30 hod. Šou dva tři
Je tu nový zábavný pořad plný legrace, scének, vtipů a písniček. Účinkují: imitátor a bavič Petr MARTINÁK a
písničkářka Simona KLÍMOVÁ. Simona vám zahraje a zazpívá a po jejím boku v podání Petra uslyšíte hlasy
např. Miloš Zemana, Václava Klause, Vlasty Buriana, Josefa Kemra, Zdeňka Srstky nebo Felixe Holzmanna a
dalších...
Vstupné: 150 Kč

KVĚTEN 2016
Konkrétní program připravujeme, ale těšit se můžete například na:
 Vystoupení pro maminky, které připraví ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno
 I. ročník festivalu Každá žena je krásná
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