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Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku a k vám se dostávají
letošní poslední noviny. I když zatím počasí
připomíná spíše blížící se jaro, věřím, že i bez
sněhu, který by umocnil tu kouzelnou atmosféru vánoc, si nadcházející vánoční svátky
prožijete v kruhu svých nejbližších v klidu,
pohodě a ve zdraví. A společně s elánem a
chutí vykročíme pravou nohou vstříc novému roku 2016.
Hana Rašáková, starostka obce

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Uzavření obecního úřadu v
době Vánoc
Obecní úřad Mělnické Vtelno bude před vánocemi
otevřen ve čtvrtek 17. 12. 2015, kdy lze naposledy
v tomto roce uhradit nájemné a doplatit místní poplatky.
Normální provoz po novém roce bude začínat v
pondělí 4. 1.2016.

Kavárna při KCK
Upozorňujeme, že po celý leden 2016 bude
z důvodů čerpání dovolené uzavřena kavárna Kulturního centra Kostel v Mělnickém Vtelně.

Výše poplatků pro rok 2016
V novém roce zůstávají ve stejné výši poplatky za
svoz domovního odpadu:
- dospělý, trvale hlášený občan i majitel rekreační
nemovitosti 500,- Kč/za rok,
- dítě v prvním roce života 0,- Kč,
- dítě od 1 – 15 let 400,- Kč/rok.
Stejně se nemění i výše poplatku za psy
- 1. pes 100,- Kč,
- 2. a další 150,- Kč.
Poplatky by měly být uhrazeny do konce ledna
v daném roce.

Vodné a stočné v roce 2016
Dobrá zpráva je, že dle informací Středočeských vodáren
zůstávají pro rok 2016 ve stejné výši i poplatky za vodné a
stočné.
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Ze života spolků

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ
Tímto článkem bychom vás chtěli seznámit s činností dětského sportovně hasičského kroužku v Mělnickém
Vtelně. Myšlenka o znovuzrození dětských hasičů vznikla na jedné akci, kterou pořádal TJ Sokol a které se mimo jiných zúčastnil i dětský sbor dobrovolných hasičů z Loukova. Malí hasiči na Sokolovně předvedli ukázku
požárního útoku v hasičském sportu. Po této ukázce jsme si ověřili, že zájem dětí z našich vesnic o vstup do
podobného kroužku byl opravdu velký. Spolu s rodiči dětí, místních hasičů a za účasti TJ Sokol jsme se rozhodli, že tedy už na několikátý pokus zkusíme tento hasičský sport v našich obcích znovu oživit. Samozřejmě pod
záštitou hasičského sboru obce a TJ Sokol, ale také za aktivní účasti rodičů dětí. Doufáme, že tento zájem dětí
vydrží a povede k následnému rozvíjení jejich činností a že alespoň někteří obohatí řady dobrovolných hasičů.
Věk dětí není nijak limitován, zkrátka kdo má zájem, tak přijde. Odpovědnost za děti si nesou přítomní rodiče,
kteří se kroužku také účastní.
Kroužek aktivně funguje od října, tedy něco přes dva měsíce a kromě dvou vyloženě sychravých nedělí jsme se
sešli vždy za hojné účasti dětí spolu s rodiči. Jelikož jsme začali v tomto podzimním počasí, pojali jsme tento
kroužek prozatím hlavně jako sportovní. Nicméně děti už měly tu čest se okrajově seznámit s hasičskou výstrojí a technikou, kterou disponujeme v místní hasičárně. Je pravda, že naše zásahové hasičské vozidlo tzv.
„Máňa“ pamatuje už několik desetiletí, ale děti jsou z ní unešené. Nejvíce je zajímalo, kde se ta voda v tom velkém autě bere a jaká že výzbroj se nachází za takovou spoustou dveří. Naši hasiči se ve spolupráci s obcí intenzivně snaží postupně výstroj a výzbroj včetně techniky obnovovat a doplňovat, aby byli zásahu schopní, jelikož
jsou zařazeni do JPO3 – jednotka požární ochrany třetího stupně. Jen pro představu profesionální hasiči z HZS
jsou vedeni pod JPO 1. Jelikož se nacházíme na rozhraní okresů Mělník a Mladá Boleslav, tak je naše jednotka
jako první povolávána k zásahům, kde dojezdové časy profesionálů jsou vzhledem k poloze delší.
Na Sokolovně, kde za účasti rodičů běháme, cvičíme, hrajeme fotbal a jiné hry také průběžně zkoušíme naše
ratolesti z hasičských vědomostí, které už získali. Touto cestou bychom chtěli poděkovat ZŠ a MŠ v Mělnickém
Vtelně, která nám poskytla prostory tělocvičny pro zimní období. Zatím jsme měli možnost vyzkoušet s dětmi
prostory tělocvičny jen jednou, vzhledem k probíhající rekonstrukci školy, ale od teď bychom se tam měli
scházet již pravidelně každou neděli. Kromě cvičení a hraní florbalu, už proběhly i první nácviky vázání záchranářských uzlů. Další činnosti jako je zdravověda a základy první pomoci přijdou na řadu během zimy. Je vidět,
že děti i dospělé to moc baví a že toto spojení funguje.
Dalším naším cílem je učit děti environmentální výchově, při které by se měly naučit poznávat životní prostředí okolo nás, to, jak se k němu správně chovat a co od něj mohou očekávat. Základní vědomosti už mají ze
školky a školy a my chceme postupně jejich znalosti a vědomosti dále rozvíjet.
Škoda, že v naší obci už nefunguje Sbor dobrovolných hasičů (SDH), který byl rozhodnutím jeho bývalých členů
na vlastní žádost zrušen. Tento SDH měl v naší obci mnohaletou tradici, která takto mohla pokračovat dále,
letité zkušenosti mohly být předány dalším nástupnickým generacím. Jen na vysvětlení - SDH není to samé jako
JPO3. SDH bylo dobrovolné občanské sdružení, které sdružovalo své členy a JPO je zásahová jednotka, kterou
musí mít obec dle platné legislativy zřízenou pro ochranu obyvatelstva a jejich majetků. Ale sdílíme názor, že
hasiči jsou lidé, kteří chtějí ostatním lidem pomáhat nejen při požárech a jiných živelných pohromách, ať už
jsou ze sboru SDH či JPO.
Věříme, že náš kroužek bude fungovat i nadále, a že děti budou mít stále větší zájem v tomto pokračovat.
Pokud vás tento článek oslovil a chtěli byste se k nám přidat, neváhejte nás kontaktovat.
Za kroužek dětských hasičů, Vladislav Opršal a Josef Chramosta
NOVI

Ze života školy
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JAZYKOVĚ – POZNÁVACÍ ZÁJEZD V LONDÝNĚ OD 29.11. DO 5.12.2015
První adventní týden strávilo deset vybraných žáků naší školy na jazykově-poznávacím zájezdu v Londýně. Tento zájezd měli žáci hrazen z dotace EU z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a cena na jednoho
žáka činila i se vstupy cca 12 500,-Kč.
Po nastoupení do autobusu kolem nedělního poledne jsme se spolu s dětmi vydali vstříc novým zážitkům, které nás
čekaly až za kanálem La Manche, v Londýně. V autobuse jsme cestovali ještě se žáky a učiteli ze ZŠ Loštice a
s mladým průvodcem , kterého si děti hned oblíbily. S veselou náladou jsme všichni mířili přes Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii, kde jsme se nalodili v pondělí ve 4 hodiny ráno na trajekt a přepluli kanál La Manche . Nepříjemným zážitkem byla pasová kontrola,kdy jsme všichni museli vystoupit z autobusu a vyndat všechna svá zavazadla ke
kontrole.
Na lodi, kde ostatní pospávali, tak naše dítka v dětském koutku přímo ožila a pořádně se vydováděla. Když jsme dopluli do Anglie, nastoupili jsme do autobusu a
pokračovali dál v naší cestě do Londýna. Většina z nás se však ještě nechala ukolébat ke
spánku. Do Londýna jsme dorazili kolem
osmé hodiny, ale protože londýnské metro
začíná jezdit až v půl desáté, tak jsme
v autobuse ještě dospávali,děti posnídaly dobroty od rodičů a kolem desáté hodiny začala
naše prohlídka města, kam jsme se nejdříve
přesunuli několik stanic metrem. Viděli jsme
Tower Bridge, navštívili Tower of London,
prošli se po mostě Millennium Bridge, který je
známý tím, že se zde natáčela část z Harryho
Pottera, prohlédli jsme si Katedrálu sv.Pavla,
nadzemkou dojeli na Psí ostrov, navštívili Námořní muzeum a viděli nultý poledník
v Greenwich. Kolem půl šesté večer jsme nasedli do autobusu a mířili na ubytování v Gilwell Park Scout Activity
Centre, kam jsme už zcela unaveni dorazili kolem 20 hodiny. Navečeřeli jsme se a usnuli po náročném dnu a částečně probdělé noci jako když nás do vody hodí. Protože jsme jezdili do školy vzdálené od našeho ubytování cca 40 km,
a doprava je v Londýně velmi hustá, museli jsme ráno brzy vstávat, abychom nezmeškali školní vyučování, které každý den trvalo 3 hodiny. Takže jsme v 7 hodin po snídani nasedli do autobusu a mířili na výuku, kde se děti zábavnou
angličtinou zdokonalovaly v jazyce a ze své paní učitelky Emmy byly přímo nadšené.
V úterý nás čekalo královské město Windsor, prohlídka královské rezidence Alžběty II- Windsor Castel. Královské
sídlo nás ohromilo překrásnými vnitřními sály vyzdobenými vánoční dekorací. K večeru jsme se podívali do malebných obchůdků a stále obdivovali krásnou vánoční výzdobu. Zpáteční cestu zpět na ubytování už většina dětí pochrupkávala.
Byla středa, nás opět čekala škola, a po ní Hyde park, kde jsme mohli pozorovat z naprosté blízkosti např. veverky a
labutě. Prohlédli jsme si Albertův památník a pak navštívili Natural History Muzeum. Zde se nám moc líbilo, viděli
jsme největšího dinosaura, velrybu a její kostru,velké množství zvířat a v interaktivní části si děti mohly vyzkoušet
svaly a porovnat svou sílu s během psa, krokodýla a ještěrky. Tečkou za tímto dnem byl nákup v Primarku na Oxford
Street, ale to byla záležitost děvčat, kluci se projevili zcela mužsky a zůstali s řidiči v autobuse,kteří jim po dobu dívčích nákupů promítali fim Madagaskar I. Ve čtvrtek, ještě před vyučováním, jsme již v celé sestavě zavítali do obchodu, kde bylo všechno za libru a všichni byli šťastni, že si mohli sami (bez rodičů) nakupovat. Ve škole tento den děti
čekalo předání certifikátů s vánočním překvapením, kterým byl Father Christmas (Otec Vánoc) a rozdával jim malé
dárečky. Některé děti se se svojí učitelkou Emmou loučily opravdu dojatě, se slzami v očích. Pak následovalo společné foto a odjezd do Muzea Madame Tussauds, kde jsme se v odpoledních hodinách prošli světem filmových hvězd, a
projeli se zde anglickými taxíky, které nás provezly historickým časem Londýna.
Pokračování na straně 4.
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JAZYKOVĚ – POZNÁVACÍ ZÁJEZD

V

LONDÝNĚ OD 29.11. DO 5.12.2015

Pokračování ze strany 3.
A byl tady pátek, pomalu balíme a míříme na
další celodenní prohlídku Londýna. Tentokrát nás čekal pěší okruh: Big Ben, Londýnské oko, Westminsterský palác,
Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí
s Národní galerií, a nakonec jsme se svezli
anglickým double–deckerem, dokoupili
drobné dárky a metrem odjeli k našemu
autobusu, který s námi zamířil do přístavu
v Doveru, kde jsme se nalodili na dřívější
trajekt. Vlnami se většina z nás nechala ukolébat ke spánku. Okolo 23 hodiny jsme byli
opět v autobuse a spali až do ranních hodin.
Čekaly nás ještě dvě bezpečnostní zastávky
a okolo 14 hodiny jsme dorazili ke škole, kde na nás čekali dojatí rodiče. Děti se jim vrhly do náruče šťastné a plné krásných zážitků a dojmů, na které budou jistě ještě dlouho vzpomínat a my také. Zažili jsme
spoustu veselých historek, poznali nová místa, jinou kulturu a procvičili si anglickou mluvu.
Všechny děti bychom chtěly moc a moc pochválit, protože po celou dobu pobytu byly úžasné, zvládly časově
velmi náročný program, který absolvovaly s druhou základní školou, kde byli převážně žáci z devátého ročníku a ony se jim dokázaly bez problémů vyrovnat a od jejich učitelů dostali velkou pochvalu,což bylo odměnou i pro nás.
Na závěr bychom chtěly poděkovat rodičům, kteří si v sobotu své ratolesti vyzvedli, za slova díků a uznání,
zahřeje to na duši, potěší a my víme, že to celé mělo smysl a stálo to za všechny přípravy, únavu a velkou
zodpovědnost za děti.
Mgr. I. Poláčková a Mgr. M. Knotová

Informace z regionu
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Představujeme novou sociální službu v regionu, která mimo komplexní domácí hospicové péče nabízí i pracovní příležitosti.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OBCI
I v našich obcích je možné využívat sociální služby, konkrétně Pečovatelskou službu obce Měnické Vtelno.
Sociální služba je k dispozici všem zájemcům, kteří jsou v invalidním nebo starobním důchodu, jejichž soběstačnost v
péči o sebe či svou domácnost je snížena z důvodu momentálního zdravotního stavu nebo věku.
Služba zajišťuje základní činnosti kterými jsou:
 pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně,
 pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 pomoc při praní a žehlení osobního a ložního prádla včetně zajištění drobných oprav,
 pomoc při zajištění běžných (v místě bydliště) i velkých týdenních nákupů (v regionálních obchodech),
 pomoc při zajištění běžných pochůzek,
 běžné sociální poradenství - zprostředkování kontaktu na jiné sociální nebo návazné služby, na lékaře a veřejně
dostupné služby, pomoc při vyplňování žádostí a dotazníků spojených se sociální oblastí
Služba zapůjčuje bezplatně i různé kompenzační pomůcky - invalidní vozík, chodítko pevné i pojízdné, židle na sprchování, francouzské hole, apod. Konkrétní informace získáte u pečovatelek.
Telefon na pečovatelky: 736 666 286 (Irena Kulhanová) a 604 823 517 (Eva Bohuslavová)
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Kulturní téma
NÁVRAT KE KOŘENŮM
Jako dítě jsem si hrávala v kostele, který je dnes součástí kulturního centra.
Po letech mne to vrátilo na stejné místo, prožívám radosti jako malá holka, že
mám šanci být u jeho dalšího rozjezdu, pomáhat v rozkvětu kultury, umění, vzdělanosti a také sledovat, co to dělá s námi, lidmi, jak prožíváme nové, tvořivé a vizionářské postoje. Jaké příběhy může přinést krásné místo s dokončeným projek
tem, který stál mnoho úsilí. To vše s vámi budu sdílet, ale až za chvíli. Teď se
vydejme po stopách historie vzniku sluncem prozářeného bývalého evangelické
ho kostela v Mělnickém Vtelně.

Trochu historie
Evangelický kostel v Mělnickém Vtelně byl původně postaven jako toleranční modlitebna, vybudovaná z vlastních zdrojů členů sboru. Stavba započala v dubnu roku 1787 a skončila v rekordním čase, a to 1. září téhož
roku. Navenek byla modlitebna prostou stavbou. Po vydání tolerančního patentu Josefem II. bylo k barokní
stavbě modlitebny přistavěno pseudogotické průčelí s věží. Od roku 1856 se stává kostelem.
Bývalý Evangelický kostel je jednolodní, pozdně barokní stavba s průčelím se střední věží. Památkově významné a chráněné jsou barokně - klasicistní kruchty (empory), kazatelna, křtitelnice a zvláště konstrukce stropu
lodi s výmalbami stropu a stěn. V kostele nenajdeme varhany, protože evangelíci upřednostňovali zpěv bez doprovodu. Centrálním místem byl dosud zachovaný stůl páně, umístěný napravo před vyvýšenou kazatelnou z
roku 1817. (Tento stůl páně je dnes plně využíván při svatbách, přednáškách i vernisážích).
Stěny a strop lodi jsou zdobené malbami. Největším akcentem jednotlivých nároží stropu je vyobrazení knihy,
na níž je listina, kalich a hrozen vína.
Krůček po krůčku k novému využití
Obec zakoupila odsvěcený objekt, který byl již v havarijním stavu, do svého vlastnictví v roce 1998. V roce
2002 byl kostel prohlášen za kulturní památku. Mezi lety 2003 - 2014 byla opravena propadlá střecha nad lodí
kostela a zahájen systematický proces obnovy památky opravou vstupního kamenného portálu. Postupně byly
zrekonstruovány vstupní schody do kostela, nově zasklená vitrážová okna věže, opraven silně poškozený krov,
který byl i zesílen, a zvonová stolice. Nepotřebné schodiště ke zvonům bylo odstraněno. Poté následovala
oprava jižní i severní kruchty a žaluziových oken ve věži. Dále proběhla záchrana stropu, oprava nosné konstrukce podhledu a původní hliněné omítky i rekonstrukce stropních maleb. V objektu byly provedeny rozvody elektřiny a osazena svítidla včetně centrálního lustru. Na závěr bylo instalováno elektronické zabezpečovacího zařízení.
Celková obnova památkově chráněného objektu a jeho nové využití bylo předmětem architektonické studie
ing. arch. Petry Zajíčkové. Ta byla zpracována do stavebního projektu, který byl podán se žádostí o dotační
podporu do Regionálního operačního programu Střední Čechy. Výsledek již znáte. Projekt byl tak zajímavý, že
byl podpořen.
V rámci realizace projektu pak proběhly restaurátorské práce na nástěnných malbách v lodi kostela, byla zpět
položena (tradičním způsobem) zbývající dochovaná kamenná dlažba, která byla doplněna cihelnou dlažbou.
Do předsíně věže přišla dlažba nová. Rekonstrukcí prošla i zděná branka a bylo vybudováno i nové kamenné
schodiště. Restaurátorsky byly upraveny jižní a východní kamenný portál a osazeny dveře, jež jsou přesnou
replikou dveří dochovaných. Fasáda kostela byla i přes značnou náročnost provedených prací uvedena do původní podoby. A to i se štukovou výzdobou a kamenickými prvky. Současně byla opravena věž kostela a položena nová střešní krytina, včetně dřevěného bednění. Na špičku věže byla osazena nově vyrobená hvězda, do
níž byly uloženy dokumenty mapující proces obnovy památky i aktuální dění v obci. Součásti rekonstrukce kostela a jeho přeměny na kulturní centrum bylo vybudování kavárny a letního amfiteátru.
Luna Isis Mašková, správce KCK
FB: Kulturní Centrum Kostel
WEB: http://kckostel.melnickevtelno.cz

Pro obsáhlost byl článek rozdělen, pokračování vám přineseme v dalším čísle, tentokrát 1/2016.

Kultura v našich obcích
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VÝSTAVA „MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN“ PUTUJE PO „SVÝCH“ PROMĚNÁCH.
5. prosince chodí ve slovanských zemích Mikuláš se svoji družinou. Mikuláš s Andělem rozdává dětem dárečky a Čert
hledá „zlobivé“ oběti a mnohdy svým strašidelným vzezřením přináší dětem celoživotní traumata…
Letošní Mikulášská sobota v Mělnickém Vtelně byla trošku jiná. Do zdejšího evangelického kostela zavítala jedna
z kolekcí výstavy „Má vlast cestami proměn“ a svou vernisáží 5. 12. v 17 hodin zahájila měsíční hostování v kulturním
centru Kostel. Vernisáže se zúčastnila paní Ing. Drahomíra Kolmanová – ředitelka Asociace Entente Florala CZSouznění z.s. a zakladatelka projektu putovní výstavy „Má vlast cestami proměn.“ Výstavu v Mělnickém Vtelně přivítala osoba nejpovolanější – paní starostka Hana Rašáková, která nás celým zrekonstruovaným kulturním centrem Kostel provedla a výstavu pak zahájila.
Panely výstavy „Má vlast cestami proměn“ jsou umístěny v nově zrekonstruovaném evangelickém kostele. Tento objekt byl před několika lety doslova „na spadnutí“ a zásluhou obce a týmu paní starostky Hany Rašákové vstal z popela
jako bájný Fénix. Kostel po rekonstrukci neslouží svému původnímu účelu, nejsou tu mše ani kázání. Kostel je nyní
tzv. multifunkční kulturní centrum, místo setkávání lidí. Místní i přespolní se do Kostela již rok chodí bavit, vzdělávat,
potkávat se či si jen tak popovídat a to není v dnešní době zrovna málo. Kulturní centrum Kostel pořádá řadu zajímavých akcí, festivalů, přednášek, besed, seminářů, koncertů a vždy je zde téměř plno. V sobotu 5. 12., v den naší vernisáže, zde byl vánoční jarmark s krásnými rukodělnými výrobky žáků místní základní školy.
Součástí kulturního centra Kostel je letní amfiteátr a útulná kavárna – oblíbené místo setkávání zdejších občanů. Na
svou konečnou úpravu čeká ještě zahrada tohoto areálu. Jaké jsou zde akce a jak a kdy je centrum otevřeno můžete
ihned vidět na webových stránkách kulturního centra Kostel http://kckostel.melnickevtelno.cz/.
Výstavu „Má vlast cestami proměn“ můžete v Mělnickém Vtelně shlédnout až do 5. ledna 2016 a pokud budete mít
štěstí, zažijete na „vlastní kůži“ i některou ze zdejších zajímavých akcí.
A nezapomeňte se vyfotit před panelem proměny zdejšího kostela tak, jako my s paní starostkou Hanou Rašákovou a
jejím týmem.
www.cestamipromen.cz/promeny2015/189-melnicke-vtelnorekonstrukce-kostela-namultifunkcni-kulturni-centrum
www.kckostel.melnickevtelno.cz/
www.facebook.com/
CestamiPromen/

Ivana Holubcová, PR podpora projektu Má vlast cestami proměn

Krásné Vánoce a do nového roku:
hodně pohody,
šťastné náhody,
žádné nehody,
významné dohody,
legrační příhody,
a další života výhody.
To vše přeje vaše redakce.

Přehled kulturních akcí v našich
PROSINEC 2015 - LEDEN 2016
až do 5. 1. 2016 je otevřena národní putovní výstava „Má vlast – cestami proměn“ – Středočeský kraj. Představuje mimořádně zdařilé projekty obnovy památek,
veřejných prostor a přírodních útvarů, realizované v loňském roce v našem kraji. Prezentuje se zde i náš projekt rekonstrukce a obnovy bývalého evangelického kostela
na multifunkční kulturní centrum.
Návštěvníci webu pak mohou hlasovat na www.cestamiproměn.cz a ocenit tak nejzdařilejší proměnu. Vyhodnocení proběhne příští rok v Praze na Vyšehradě, kde bude
zahájen další ročník výstavy.

„PŮLNOČNÍ MŠE“ v Kulturní centrum Kostel dne 24. 12. od 22,00 – 23,00 hod. Sloužit bude Jonatan Hudec, farář Farního sboru Československé církve evangelické z Mladé Boleslavi.
H&O Produkční – manger music
pořádá

Reprezentační ples

v Kulturním domě Vysoká Libeň
Dne 30. 1. 2016 od 20 hodin
Hraje George band (profesionální
hudební skupina)
Předprodej vstupenek: manager.music@seznam.cz;
tel.: 776 449 472
V tombole: horské kolo, televize, mobil, aj.

Na OÚ je v prodeji kalendář na
rok 2016 plný
fotografií z akcí,
které se konaly
v Kulturním
centru Kostel.
ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno ve spolupráci se Školskou radou, Vás srdečně zve na nový „Školní ples“ (dříve Dortový). Čeká vás bohatá tombola, slosovatelné vstupenky o
hodnotné ceny. K tanci a poslechu hraje hudební skupina
MINIBAND Praha. Předprodej vstupenek ve škole.
Přijďte nás podpořit, jelikož výtěžek z plesu bude použit
pro potřeby dětí ZŠ a MŠ. Případné sponzorské dary zasílejte na bankovní účet ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno
č. 466163389/0800 pod variabilním symbolem 1612016.
Děkujeme.

Myslivecké
sd ružen í
Višňovec Vysoká Libeň
pořádá v sobotu 22. 2. od
20,00 hod v kulturním domě
ve Vysoké Libni tradiční
„Myslivecký ples“.
Přijďte si zatancovat a
společně se pobavit.
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