Noviny našich obcí
… aneb zprávy z obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň a Radouň
w w w . m e l n i c k e v t e l n o . c z

2/2 016

Nenechte si ujít:

Hospodaření
naší obce

2

Zprávy ze ZŠ 4
a MŠ
Zprávy z Kanady

5

Informace z
obce

6

Kulturní pozvánky

8

Milí čtenáři,
máme tu konečně jaro, i když letos opět s trochu rozpačitým nástupem. Nicméně jaro je tu, Velikonoce jsme si všichni užili a teď nás
většinou čeká zas jen ta práce a snad i trocha zábavy. Všichni máme
již tradičně spoustu práce s úklidem domácností, okolí svých domů i
našich obcí. Nenechme se povinnostmi a nepříjemnostmi všedních
dní otrávit, vše dělejme s radostí a nadhledem.
přání redakce

JAK JSME UKLÍZELI NAŠE OBCE
V sobotu 16. dubna se v Mělnickém Vtelně a ve Vysoké Libni již potřetí sešlo asi 50 dobrovolníků, včetně dětí, aby společně v rámci projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a nově i projektu vyhlášeného a organizovaného Místní akční skupinou Vyhlídky „Příroda odpadků zbavená“ pomohli uklidit nepořádek a černé skládky v okolí obce i v přírodě. V průběhu akce byla čištěna místa v přírodě i veřejná prostranství, kam nepořádní občané během roku vyvezli svůj odpad. Po
skončení akce byl těmito odpadky vrchovatě naplněn kontejner o obsahu 40 m2.
Všem dobrovolníkům ještě jednou touto cestou děkujeme. Je vidět, že jim není lhostejné, kde žijí. Pro dobro věci jsou i
ve svém volném čase ochotní pomoci.
Zároveň znovu apelujeme na ty, kteří svým odpadem znečišťují přírodu. Pro příště odkládejte odpad pouze na místa
k tomu určená místa a nekažte nám to všem. Všichni chceme kolem sebe hezké prostředí a ne skládky smetí. Když se
budete chovat zodpovědně, třeba již příští ročník úklidu budeme moci zrušit.
Hana Rašáková, starostka obce
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Ze života obce

CO SE DĚJE NA OBECNÍM ÚŘADĚ?
Vážení spoluobčané,
ačkoliv již více jak 1,5 roku funguje nové zastupitelstvo obce, musíme
konstatovat, že bohužel opoziční zastupitelé ještě nenašli formu vhodné
spolupráce přínosnou pro rozvoj naší obce. Za tuto dobu se zmohli
pouze na osočování, podávání trestních oznámení a překrucování faktů.
Posledním jejich počinem je tento pamflet zastupitelů „Života venkova“, který neváhali vyvěsit dokonce v místním pivovaru. Protože se cítíme nespravedlivě obviněni, předkládáme k objasnění fakta, která lze
zdokumentovat a jsou naprosto pravdivá.


Předražená místní správa (fungování obce) – každý rok více
jak 2 mil. Kč
Odpověď: V kapitole místní správa nejsou rozpočtovány pouze předpokládané náklady na běžný a plynulý chod obce, ale především také
náklady na realizaci schválených projektů. Rozhodně není pravdivé tvrzení o každoroční stejné výši finančních prostředků v tomto objemu.



Vysoké odměny zastupitelů a členů komisí – každý rok cca 1 mil. Kč (starostka a 5 jejich zastupitelů)
Odpověď: Za celou dobu, kdy jsme členy zastupitelstva obce, nejsou a nikdy nebyly vyplaceny žádné mimořádné
odměny. Funkce zastupitelů obce (ZO) je dle zákona volená, má svá pravidla a specifika. Jedním z nich je, že se
nejedná o klasický pracovní poměr, za který není dle zákona vyplácen plat, ale odměna. Odměny jsou stanoveny
v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva. Ačkoliv novelizace zákona od 1.
1. 2016 by umožnila navýšení odměn o 3 %, zastupitelé navýšení odmítli.
Pro podporu svých slov, uvádíme přehled hrubých měsíčních odměn zastupitelů:
Funkce
Starosta

Za výkon – člen ZO
(v Kč)

27 425,-

Měsíční odměna
celkem
27 425,-

Místostarosta

7 509,-

360,-

7 869.-

Předseda výboru

1 120,-

360,-

1 480.-

880,-

360,-

1 240,-

360,-

360,-

Člen výboru
Člen ZO


Pevná (základní) část
(v Kč)

Obecní úřad mrhá penězi na právníky, konzultanty, dozorové firmy na dotace a další (téměř nic si
obec nedělá sama)
Odpověď: Náš obecní úřad je malý, nemá žádné odbory, ani zaměstnance, kteří by agendu vykonávali
v pracovním poměru. Obec = starostka si téměř vše dělá sama. Pouze v nejnutnějších případech a minimálně se
využívá služeb právníka. Zvláště v případech, kdy je na obec podáváno trestní oznámení. Externí služby – administrace projektu, autorský i stavební dozor, bezpečnostní technik se využívají pouze v případě, kdy je to podmiňováno
podmínkami projektu a náklady na jejich výkon lze uplatnit z přiznané dotace.


NOVINY
OBCÍ

Uzavírají nevýhodné smlouvy pro obec – veřejné osvětlení, pronájem lesů (100 tisíc za rok) a čističky (za 1,- Kč) atd.
NAŠICH

Odpověď: Smlouva na provozování čističky odpadních vod byla uzavřena dávno před tím, než jsme vstoupili do
zastupitelstva. Při uzavírání smluv jsme vždy rozhodovali s péčí řádného hospodáře a v danou dobu jsme podpořili
nejvýhodnější nabídky.

Ze života obce
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Domlouvají předražené zakázky – kulturní centrum kostel 13 mil. Kč, rybník v Radouni 1,2 mil. Kč, veřejné osvětlení – předražené nejméně o 6 mil Kč
Odpověď: Veškeré zakázky, které jsou realizovány se soutěží dle zákona o veřejných zakázkách. Vítězí firma, která
podá nejnižší nabídku. V žádném případě dotované projekty nelze domlouvat. Poskytovatelé dotace potvrzují oprávněnost
nákladů jednotlivých projektů a v tomto duchu jsou i poskytovány dotace.
Náklady na výše zmiňované projekty:
Revitalizace rybníka Radouň – dotace z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje (náklady
1 192 992,- Kč, dotace 1 mil., náklady obce 192 992,- Kč)
Rekonstrukce kostela na multifunkční kulturní centrum – dotace z Regionálního operačního programu Střední
Čechy poskytnutá Regionální radou soudržnosti Střední Čechy (náklady 9 841 815,- Kč, dotace 6 520 033,- Kč, náklady obce 3 321 782,- Kč)
Revitalizace veřejného osvětlení v obci Mělnické Vtelno a Vysoká Libeň – realizovaná a předfinancovaná na
základě smluvního vztahu se společností Energie pod kontrolou. Předpokládané náklady na projekt dle projektové dokumentace 14,5 mil. Kč, skutečné náklady na realizaci 5 850 000,- Kč bez DPH, 21 % DPH 1 228 500,- Kč, celkem
7 078 500,- Kč.



Utrácejí nemalé finanční prostředky v kulturním centru kostel, aby byl v chodu – zaměstnanci, akce reklama, elektronika, atd.
Odpověď: Vynaložené náklady na chod Kulturního centra Kostel jsou plně v souladu s podmínkami a cíli projektu, kterými byla obnova památky, propagace obce, podpora kulturního dění a vytvoření důstojného místa pro setkávání občanů.
Platy zaměstnanců, náklady na pořady i vybavení elektronikou byly financovány z dotací.



Řádně neinformují občany obce – např. o tom, že bude probíhat v nejbližší době změna územního plánu
na dalších 5 let, neinformují a nedebatují s občany jak nakládat s finančními prostředky obce – vše si
rozhodují sami - např. kolik občanů chtělo další kulturní centrum v tak malé obci
Odpověď: Občané obce jsou řádně informování způsoby stanovenými zákonem prostřednictvím zasedání zastupitelstva,
úředních desek- elektronické i kamenné, e-mailovými zprávami z webu, webem, rozhlasem i místními novinami našich
obcí.



Netvoří žádné rezervy – např. na vybudování kanalizace ve Vysoké Libni a Radouni
Odpověď: Rezervy jsou vytvářeny dle možností obce. Každoročně zůstává v rezervě rozpočtu zastupiteli odsouhlasený
hospodářský výsledek. Pro zahájení realizace projektu odkanalizování Vysoké Libně a Radouně obec hledá i jiné možnosti
spolufinancování.



Od voleb za 1,5 roku nebyla předložena žádná dokumentace ani faktura za zakázek přesahující desítky
mil. Kč na opakované žádosti 4 zastupitelů. P. Karbanové, p. Knoblocha, p. Pokorného, p. Jandy. Každý
občan má právo ze zákona na informace a proto se ptáme, kdy skončí tajné machinace starostky a jejich vyvolených.
Odpověď: Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byla výše zmíněným členům
zastupitelstva požadovaná dokumentace k realizovaným zakázkám (ani jedna však nepřesahovala desítky mil. Kč) poskytnuta, a to dne 23. 2. 2015 a 25. 2. 2015. Na základě jejich stížnosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje o
poskytnutí nedostatečného prostoru, byl v rámci nápravy poskytnut nový časový prostor k dalšímu seznámení
s dokumentací, a to celý den pro jednotlivé stěžovatele ve dnech 4. 5. 2015, 6. 5. 2015, 11. 5. 2015 a 18. 5. 2015. Nikdo z nich však nové termíny nevyužil. Nicméně jako zastupitelé obce mají možnost přístupu k požadovaným informacím,
aniž by museli na obec podávat oficiální žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ale ani této možnosti nevyužili.
Na závěr i my se ptáme, kdy konečně skončí podezírání, osočování a podávání trestních oznámení ze strany zastupitelů Života venkova a jejich podporovatelů, a kdy už začnou konečně fungovat tak, jak slibovali, pro blaho
a rozvoj naší obce. Zaslouží si to nejen obec, ale i občané našich obcí.
Hana Rašáková, starostka obce; Ing. Jaroslav Vacek, místostarosta; Ing. Vladislav Opršal, předseda kontrolního výboru; Ludmila Kyselová,
předsedkyně finančního výboru; Ing. Josef Chramosta, člen kontrolního výboru; Ing. Pavel Boháč, člen kontrolního výboru
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Ze života školy
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM PLESEM
Dne 16.1.2016 se uskutečnil další, letos již 17. ples, který naše škola pořádala. I když ples
pořádáme tolik let, letošní byl přece jenom trochu jiný. Inovace a změny vzešly od nové
Školské rady pod vedením pana Ing. J. Chramosty a byly to změny velmi příjemné. Letos
poprvé nebyla příprava tomboly na pracovnících školy a Školské rady, ale dortíky, zákusky
a třeba i bramboráky apod. připravili učni SOU v Neratovicích. Tuto pomoc nám nabídla a
zprostředkovala paní Ing. M. Hrejsová, jako i další hodnotné ceny, které byly vylosovány
na vstupenky. (např. svářečský kurz, kadeřnické služby, kurz autoškoly aj). Touto cestou
bychom chtěli paní ředitelce a jejím učňům poděkovat a zároveň i paní B. Pacyruk, která
poskytla sál zdarma.

Další změnou byl samotný název plesu, Dortový se změnil na Školní, ples byl nekuřácký a živá hudba
kapely Miniband z Prahy vnesla svěží vítr na parket a na své si přišli jak milovníci klasických tanců, tak
milovníci taneční moderní hudby. Jen škoda, že pro nemoc nemohla dorazit i zpěvačka z kapely. Snad
příště….
A na závěr :
Kdo chtěl přijít, přišel.
Kdo se chtěl bavit, bavil se.
Kdo chtěl tančit, tančil.
Kdo chtěl kouřit, šel kouřit ven.
A kdo chtěl pomlouvat, pomlouval.
Pro všechny nespokojené - zkuste pořádat ples, abyste si to vyzkoušeli a pro všechny ostatní
příští rok se na vás opět těšíme a děkujeme, že vaší účastí podpoříte žáky základní a mateřské
školy.
Výtěžek z letošního školního plesu činil 19.620, Kč. Děkujeme.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

ÚSPĚCHY
DO

PŘEDŠKOLÁKŮ U ZÁPISU

1. ROČNÍKU

Poslední odpoledne před pololetními prázdninami patří každoročně na naší škole budoucím prvňáčkům. Letošní zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017 proběhl 28. ledna 2016. Bylo zapsáno 14 dětí.
Předškoláky při zápisu provázel pohádkový Zajíček.
Plnili s ním a i pro něho různé úkoly – představili se,
zpívali známou písničku právě třeba o zajíčkovi, kreslili
lidskou postavu, poznávali barvy a geometrické tvary,
určovali, který zajíček je největší. Také zkoušeli psát,
počítat a vypočítat slovní úlohu. Některým dětem se
dařilo více, některým méně. Ve čtyřech případech budou rodiče žádat o odklad povinné školní docházky.
Děti si za odměnu odnesly pár drobností a Pamětní
list. Některým se ve škole tak líbilo, že chtěly přijít do
školy již následující den. Ale musí si počkat až do září,
kdy se budeme na všechny těšit.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ

Postřehy odjinud
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JAVOROVÝ SIRUP
Kanadským národním symbolem je javorový list. Kanada, respektive Quebec, je nejvýznamnějším producentem javorového sirupu na světě. Kanaďané jsou na to velmi hrdí a tato tradice je součástí jejich národního kulturního dědictví.
Na jaře, když pomalu taje sníh, vysvitne sluníčko a teploty začnou opatrně překračovat nulu, nastává čas na oblíbenou quebeckou kratochvíli - výpravy za čerstvým javorovým sirupem. Výrobny jsou malé, lokální a obrovsky populární. Celé rodiny, skupiny kamarádů, milenci i zvědaví turisté nemohou v této roční době minout svátky jara
v podobě stáčení javorového sirupu a s nimi
spojených bakchanálií. Výrobny, což jsou takové
dosti nenápadné dřevěné boudy v lesích, poznáte neomylně podle javorů a důmyslné sítě plastových průhledných hadiček, které sladkou mízu
odvádějí do varny. Tanky bývají měděné a krásně naleštěné a obsluha velmi ochotně vysvětlí,
jak takový proces vaření sirupu probíhá. Teplota
nesmí klesnout pod nulu, a zjara nastává velmi
krátké období, kdy míza teče a je možno ji odčerpávat. Je to většinou koncem března nebo
začátkem dubna, před, nebo v období Velikonoc.
Čím vyhlášenější podnik, tím dříve musíte udělat
rezervaci a tím hlouběji sáhnout do kapsy. Některé komerčně přístupné výrobny jsou beznadějně vyprodány už před začátkem sezóny.
Nejvíce se ale lidé těší na tradiční jídlo. Dlouhé řady bytelných stolů a lavic pojmou stovky lidí najednou. Roznáší se
typické pochutiny, mnohé z nich ochucené sirupem. Fazole, párečky, slanina, plátky uzeného masa, škvarky, tlusté
omelety, pečené brambory. Sladké palačinky a koláče. Je toho moc a stále na stole přistávají nové pokrmy. Podávají
se různé druhy nápojů - zmíním tzv. kořenové pivo, což je v Severní Americe velmi populární, nicméně pro našince
dosti zvláštní pití, vyrobené z kořenů a kůry stromu kašťa
(Sassafras albidum). Pokud neprasknete a zbyde vám ještě
trochu místa, můžete zakoupit i javorový sirup a výrobky z
něj, nejčastěji různé cukrovinky.
Ohromně populární jsou také sirupová lízátka (tire
d'érable). To se
vezme
ještě
horký koncentrovaný sirup
a ten se v
tenkém pramín
-ku nalije na
sníh. V tom okamžiku začne tuhnout a vy musíte tu krásně medově
zbarvenou, voňavou hmotu hbitě namotat na dřívko. A pak sedět na
sněhu, nechat se hřát na teplém jarním sluníčku a mlsat.
Michaela Payeur, kronikářka obce
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Informace z obce

Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz elektrozařízení

(koberce, matrace, nábytek, apod.)

(TV, PC, lednice, pračky, apod.)
STŘEDA 4. 5. 2016 Vysoká Libeň a Radouň
od 7,00 hodin

PONDĚLÍ 2. 5. 2016
Vysoká Libeň a Radouň
od 7,00 hodin

ČTVRTEK 5. 5. 2016
Mělnické Vtelno
od 7,00 hodin

ÚTERÝ 3. 5. 2016
Mělnické Vtelno
od 7,00 hodin

Odpad, který chcete zlikvidovat, připravte před váš dům a pracovníci obecního úřadu ho během určeného dne odvezou.
Mimo tyto svozové dny lze odpady, které se přijímají na sběrný dvůr, zde umístit kdykoliv od pondělí do pátku. V pondělí
a ve středu od 7 hod. do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 7 hod. do 15,30 hod. a v pátek od 7 hod. do 12 hod.

Humanitární sbírka
Obecní úřad Mělnické Vtelno ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov pořádá
tradiční Sbírku použitého textilu. Sbírka se koná od 20. 4. – 27. 4. 2016, vždy od 8,00 –
16,00 hodin v prostorách obecního úřadu.
Přijímáno bude letní a zimní dámské, pánské a dětské oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, látky (min. 1m2), utěrky, záclony, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, nepoškozená obuv, hračky, peří.
Domácí potřeby - skleničky, hrnky, nádobí bílé i černé)
Nelze přijímat ledničky, televizory, počítače, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky apod.
Věci zabalte, prosím, do igelitových pytlů a krabic, aby se transportem nepoškodily.

Očkování psů

Oznámení

Očkování psů proběhne v pátek 29. 4. 2016:
- v Mělnickém Vtelně od 16,00 hod. před OÚ,
- v Radouni od 16,45 hod. na návsi před kostelem,
- ve Vysoké Libeni od 17,00 hod. na návsi u kapličky.
Kdo má o očkování zájem, ať se přihlásí na obecním
úřadě (tel.: 326 337 221.

Od 20. 4. 2016 byl zahájen prodej krmných směsí v areálu restaurace Eldorádo ve Vysoké Libni.
K prodeji jsou granule pro nosnice, slepice před snůškou,
kachňata, housata, krůty, ryby, bažanty, králíky, pštrosy, brojlery a kuřata, krmné těstoviny žluté a chlebové.
V nabídce jsou vitamíny a minerální doplňky jako např. vápenný grit, krmný vápenec, kamenná sůl a další vitamíny.
Možnost objednání směsí i pro další druhy zvířat (lamy, koně,
ovce, kozy, daňky, jeleny, prasata) a také drobné hlodavce
(činčily, morčata atd.)
Prodej probíhá denně od 16,00 – 20,00 hod.

V případě malého zájmu se očkování neuskuteční.

Restaurace Eldorádo Vysoká Libeň pořádá pod venkovní pergolou
v sobotu 30. 4. 2016
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Začíná se v 16,00 hod, zapálení vatry ve 20,30 hod.
Točit se bude pivo Staropramen, čeká na vás selátko na grilu, klobásy, špekáčky.
Srdečně zveme, přijďte s dobrou náladou za každého počasí.
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PODĚKOVÁNÍ ZA AKTIVITU OBČANŮ - DOBROVOLNÍKŮ
V sobotu 16. 4. 2016 proběhl další ročník celosvětové akce Ukliďme svět - ukliďme Česko, které se účastnila i naše
obec. Mile mě překvapila hojná účast dobrovolníků z řad dospělých, seniorů ale také dětí, celkem nás bylo přes padesát dobrovolníků. Cílem této akce je nejen uklidit černé skládky, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Čím více rodičů
s dětmi se zapojí do této akce, tím více si děti budou uvědomovat, že vyhodit obal od sušenky nebo prázdnou PET
láhev do trávy opravdu není správné.
V rámci sobotní úklidové akce se podařilo „ulehčit“ katastru našich obcí od 37m3 odpadků, pro srovnání to odpovídá
více jak třem stům plně naplněných popelnic na komunální odpad. O množství sesbíraného odpadu si můžete udělat
představu ve fotogalerii z akce, kterou naleznete na internetových stránkách obce.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili sobotní akce Ukliďme svět - ukliďme Česko. Vážím si vaší práce a času, který jste akci věnovali.
Ing. Jaroslav VACEK, místostarosta obce

Pietní vzpomínkový akt
Pietní vzpomínková akce, při
které si položením květin ke
hrobům padlých spoluobčanů, připomeneme květnové
události roku 1945,
začíná v Radouni na návsi u
pomníku padlým v pátek
6. 5. 2016 v 17,30 hod. a
pokračovat bude na katolickém hřbitově v Mělnickém

DIVADLO NA NÁVSI RADOUŇ
OZNAMUJE SVÝM PŘÍZNIVCŮM, ŽE
9. ROČNÍK SE KONÁ
18. ČERVNA 2016 VE 21:00 V RADOUNI.
DIVDELNÍ HRU
„ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU“
SEHRAJE AMATÉRSKÝ SOUBOR
„KRAKONOŠ“ Z VYSOKÉHO NAD JIZEROU.
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME.

Cyklistický závod - připomínáme
Termín:
Místo:
Pořadatel:

neděle 1. května 2016
obec Vysoká Libeň
Osadní výbor Vysoká Libeň
Kontakt: (ovliben@melnickevtelno.cz,
tel.: 739 598 470 )

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
11:25 Start třetí trasy, 4km, věk 10 -14 let
12:30 Vyhlášení výsledků

Přehled kulturních akcí
KVĚTEN 2016
Úterý 10. 5. od 17:00 hod. - Besídka ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno
„MAMINKÁM KE DNI MATEK“
Sobota 21. 5. od 14:00 – 20:00 hod, 1. ročník festivalu pro ženy KAŽDÁ ŽENA JE
KRÁSNÁ
Program: módní přehlídka, vizážistka, kosmetika, přednáška o módě a zdravé stravě,
tvořivá dílna: jak si vyrobíte domácí peeling na obličej, seminář o synchronicitě, stánky,
Kadeřnictví stříhání za 20 Kč, lokýnky a barevné melíry ZDARMA!
Program pro děti zajištěn. Vstupné: 150 Kč, děti: 50 Kč
Sobota 21. 5. od 14:30 hod., Vernisáž: OBRAZY JARKY DRECHSLEROVÉ
Neustále překvapována krásou krajiny, množstvím výtvorů přírody snaží se tyto okamžiky zachytit malbou. Její obrazy vznikají klasickou technikou olejomalby na plátno, převážně v plenéru. Její obrazy jsou v řadě soukromých sbírek i galeriích v České republice a na Slovensku.
Vernisáž zahájí: Luna Isis – inspirativní umělkyně, www.lunaisis.cz
Tvorbu paní Jarky Drechsler si můžete prohlédnout na http://www.drechsler.cz/jarka/

ČERVEN 2016
Pátek 10. 6. od 19:30 NOC KOSTELŮ, Divadelní představení STO LET V OČISTCI
„Narodit se není jednoduché. Jenomže pokud se nenarodíte, domníváte se, že je to ta nejjednodušší věc na světě. Naštěstí.
Všechno je jinak.“
Obsazení: Lidská duše: Jindra Kriegel, Napsal: Vlado Bálint, Hudba: skupina No Name
Hra Sto let v očistci přináší mimo jiné i nový pohled na samotnou podstatu existence člověka a rozdává radost a
naději. Jindra Kriegel má za sebou řadu televizních rolí, ale také například hostoval několik let v činohře Národního
divadla.
Vstupné: 100 Kč
Středa 15. 6. od 16:00 hod. Besídka ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno „SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ“
Sobota 25. 6. od 10:00 – 16:00 hod. BYLINKY S BIANKOU, celodenní seminář o bylinkách
Program: procházka a sběr bylin v okolí, uvaříme si společně zdravé jídlo, vyrobíte si krém, peeling, balzám na rty.
Naučíte se jednoduché uvolňující cviky proti stresu. Bude prostor pro otázky a odpovědi.
Cena: 300 Kč (v ceně je 6 hodinový seminář, lektorka, jídlo a vše, co si vyrobíte, si také odnesete domů)
Přihlášky na seminář a jeho úhradu proveďte předem v kavárně KC Kostel.

ČERVENEC 2016
Sobota 30. 7. od 14:00 – 20:00 hod. STAROČESKÉ SLAVNOSTI - II. ročník festivalu pro celou rodinu ve
jménu českého krále a římského císaře Karla IV.
Ukázky šermu a zbraní dob dávných v dobovém turnaji, představení starých řemesel: truhlář, dobová kuchyně, výroba korálkových šperků a tvořivé dílničky a soutěže pro děti, dobová hudba. Dále pak kulisa dobového tábora, kde
bude pro diváky připravena zkouška zbraní, zbrojí a dobová lučištnická střelnice. Těšit se můžete na stánky i občerstvení.
Vstupné: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti
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