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ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE V MĚLNICKÉM
VTELNĚ ZNOVU OBNOVÍ SVŮJ PROVOZ
Na základě společné snahy starostů obcí Mšena, Liběchova a Mělnického Vtelna se do našich obcí opětovně
navrátí dětský lékař. Díky podpoře senátora Jiřího
Voseckého a intervenci hejtmana Miloše Petery budou
pediatrické ordinace ve výše zmíněných obcí obsazeny
lékařem až z Krajské nemocnice Kolín. Využity budou
prostory, ve kterých byly umístěny předchozí ordinace
a pravděpodobně zůstanou zachovány i ordinační hodiny. Předpokládané zahájení ordinací se plánuje
od 1. 10. 2016.
V současné době ještě stále probíhají intenzivní jednání
a je připravováno výběrové řízení. Otázkou je ještě obsazení místa zdravotní sestry. Ideální by bylo, pokud by
alespoň ona byla „místní“. Z těchto důvodů se obracíme k veřejnosti a hledáme urgentně kvalifikovanou zdravotní sestru, která by měla zájem
pracovat s dětským lékařem a dojíždět do několika ordinací v tomto regionu. Bližší informace, na zdejším obecním úřadě nebo na tel. č. 326 337 221.

PROSTORY PRO KERAMIKU SE

PODĚKOVÁNÍ LUNĚ ISIS

HLEDAJÍ A JISTĚ NAJDOU

Chtěla bych využít příležitost a na tomto místě
poděkovat za dosavadní práci Luně Isis Maškové,
která po roce působení na pozici správce Kulturního centra Kostel odchází. Nebyl to lehký rok, uvádět do chodu toto zařízení, připravovat programy
pro nejširší spektrum návštěvníků se snahou nabídnout zajímavé podněty a přivést kulturu až do vsi.
Myslím si, že laťka je nasazená vysoko a nezbývá
než si přát, aby její nástupce pokračoval
v podobném duchu. Současně doufáme, že právě
kultura bude i nadále prostředníkem a pojítkem,
který bude lidi sdružovat a ne rozdělovat.

Prostory v areálu základní a mateřské školy, ve kterých byly a opět budou umístěny ordinace dětského lékaře začala po odchodu MUDr. Jana Němečka
využívat škola, která si zde zřídila keramickou dílnu.
S obnovením ordinací bylo nutno začít hledat a plánovat prostory pro tuto dílnu jinde. Všichni věříme,
že budou nalezeny dočasné prostory a do budoucna i prostory trvalé, například v nové přístavbě
školy. Keramická dílna je pro děti jistě důležitá,
nicméně jistě o nicméně důležitější než možnost
péče pediatra.

Hana Rašáková, starostka obce

STRÁNKA

2

Spolky v obcích
TJ SOKOL MĚLNICKÉ VTLENO
Tak jako každý rok, i v letošním roce chystáme spoustu zábavy a příjemných setkání při akcích, které pořádáme pro naše děti a ostatní
občany našich obcí. V pořádání těchto aktivit využíváme vypsaných dotací ať už z Obce Mělnické Vtelno, Středočeského kraje, nebo z České
Obce Sokolské. Zkrátka snažíme se na tyto aktivity zajistit finanční
prostředky kde se dá.
Díky těmto finančním příspěvkům jsme pro Vás na letošní rok připravili:
 30. 4. 2016 čarodějnice
 květen 2016 výlet vlakem, lodí
 červen 2016 zájezd do plaveckého bazénu
 29. 7. 2016 sokolská večerní zábava
 červenec – srpen 2016 sportovní odpoledne
 28. 8. 2016 rozloučení s prázdninami
 září – říjen 2016 zájezd do plaveckého bazénu
 říjen 2016 drakiáda
 listopad 2016 zájezd do plaveckého bazénu

Nejen finanční prostředky, ale i ochota občanů přiložit ruku k dílu a věnování svého volného času se velkou
měrou podílí na těchto aktivitách. Aktivní jsou nejen členové Sokola, ale i ostatní spolky jako jsou hasiči a Myslivecký spolek Pramínek, kterým není lhostejné dění v našich obcích a volnočasové aktivity dětí.
Tímto všem, kteří se podílí na přípravách, patří velké poděkování!
V letošním roce rozšířilo řady sokola 13 dětí školkového i školního věku, kteří se chtějí věnovat sportu a pohybu. V zimních měsících děti sportovali každou neděli od 10.00 hodin v tělocvičně místní školy. Zpestřením
jsou občasné výlety do plaveckého bazénu a drobné sladké odměny. V současnosti, kdy je počasí příznivější, se
děti věnují hasičskému nácviku, míčovým hrám a ostatním sportovním aktivitám v areálu Sokolovny.
Díky přiznané dotaci ze Středočeského kraje bude s dětmi realizovaná stavba ptačích obydlí, budek, krmítek ve spolupráci s mysliveckým spolkem Pramínek Mělnické Vtelno. Myslivecký spolek předá účastníkům své know-how
na stavbu ptačích budek, aby nebyly jen pěkné, ale aby plnily svou funkci.

BUDEME

RÁDI, KDYŽ SE PŘIPOJÍ I OSTATNÍ DĚTI, KTERÉ

MAJÍ ZÁJEM O SPORT A CHTĚJÍ BÝT MEZI KAMARÁDY.
Výhody:
 zaplacení vstupného do bazénu,
 zaplacení jízdného na plánované výlety, ať už vlakem nebo lodí,
 drobné odměny,
 uhrazení 50% členského příspěvku (členský příspěvek 100,- Kč ).
Rádi také uvítáme v našich řadách rodiče a ostatní občany, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas a
elán na přípravách především při dětských akcích.
NOVINY
OBCÍ

NAŠICH

Členky TJ Sokol Mělnické Vtelno

Kontaktní osoby: Marcela Vacková, tel. č.: 737 651 702; hasici@melnickevtelno.cz

Ze života školy
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2015 - 2016
Školní rok utekl jako voda. Byl to rok velmi náročný a hektický.
Škole vyšly čtyři projekty a za plného provozu probíhala rekonstrukce školy a
všechny plánované i neplánované akce. Velké poděkování proto patří všem zaměstnancům, učitelkám, které ve ztížených podmínkách, někdy i pod tlakem,
zvládly výuku v tradiční kvalitě, provozním zaměstnancům, kteří nosily kbelíky
s vodou a vytírali, stírali a zase vytírali.
Všechny projekty měly pro školu velký přínos.
Čtenářské dílny obohatily naši školní knihovničku o spoustu nových a hezkých knih, v hodinách se samostatně využívaly samotné čtenářské dílny a tato vyučovací metoda byla pro žáky velmi zajímavá a oblíbená.
Díky dalšímu projektu vycestovaly pí učitelky Knotová a Jirků do zahraničí, kde poznaly kulturu jiné země (konkrétně
Malty) a hlavně se zdokonalily v anglickém jazyku.
Žáci 4. a 5. ročníku na přelomu listopadu a prosince navštívili Londýn a několik dní poznávali jeho pamětihodnosti a
dopoledne trávili v anglické škole. Jistě všichni budeme ještě dlouho na tento zahraniční pobyt vzpomínat.
Projekt, díky kterému jsme mohli vybudovat keramickou dílnu, byl žáky hodně oblíben. Do keramického kroužku se
přihlásilo hodně žáků a začátky nebyly jednoduché. Děti, které mají výtvarný cit a chuť tvořit, ke keramice skutečně
přičichly a oblíbily si ji.
Velkým úspěchem bylo zdolání projektu tzv. Langmasteru, tj. zdolání anglického jazyku na počítači, kde žáci museli
krůček po krůčku postupovat vždy do vyšších „levlů“. Ale jejich nasazení bylo úžasné a za poměrně krátký čas se to
všem podařilo.
To, že se sešlo několik projektů najednou, bylo pro jméno školy určitě pozitivní. Na druhou stranu je také důležité
zmínit, že při tak malém počtu pedagogů na základní škole, kteří ke své standardní práci projekty realizovali, bylo
někdy potřeba nadlidského výkonu, aby se vše podařilo stihnout, protože takový projekt není jen o jeho realizaci, ale
také o velké písemné dokumentaci apod.
Škola jako budova, dostala během tohoto školního roku nový kabát, byla zateplena, stará okna se vyměnila za nová a
toto vše bude mít jistě vliv i na úsporu energie. Do nového kabátu se oblékla i budova školní jídelny, která ještě počátkem školního roku byla vybavena novými kamny a konvektomatem, čímž se zlepšily pracovní podmínky kuchařek.
Na školní zahradě byly vybudovány nové herní “Eko“ prvky pro děti z mateřské školy. Naše škola se tak postupně
mění, zkrášluje a modernizuje.
Přesto vše si dovolím říct, že školu mnohdy netvoří jen nové věci, ale její klima a dobrý učitel. A takovou učitelkou
je i Mgr. Miroslava Knotová, se kterou se bohužel na konci června musíme na nějaký čas rozloučit, neboť odchází na
mateřskou dovolenou. I touto cestou bychom ji chtěli poděkovat za její práci a popřát hodně zdraví a osobního
štěstí.
A vám všem ostatním krásné léto, prima prázdniny a bezva dovolenou.
Mgr. Ivana Poláčková, ředitelka ZŠ a MŠ
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Život v obcích

BĚŽNÝ DEN V OBCI, ANEB CO SE DĚJE KOLEM NÁS KAŽDÝ
DEN
V současné době kromě běžné údržby obce, sekání a úklidu popadaných větví, byla dokončena rekonstrukce bazénu ve Vysoké Libni. Bazén byl stavebně opraven, včetně diletací a byla zde na jeho povrch
umístěna fólie. Pro nadcházející letní sezónu by výsledná úprava měla přinést zlepšení komfortu při
koupání a celkového vzhledu koupaliště.
V průběhu prázdninových měsíců se plánují opravy obecního mobiliáře, provedení nátěrů venkovních
zařízení a úpravy veřejných prostranství přesně v duchu „Za obec krásnější“. Budeme doufat, že pro
radost nás všech.
Hana Rašáková, starostka obce

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše
je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K
žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra

Postřehy
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LÁSKYPLNÉ LOUČENÍ - POMYSLNÁ ŠTAFETA PŘEDÁNA
Byla jsem nadšená, když jsem do Kulturního Centra Kostel nastoupila. Rozjíždět nové projekty a vytvářet kulturní
programy je mou vášní.
Ještě ke všemu se kulturní centrum opravu povedlo.
Nádherná architektura kostela, venkovní amfiteátr s útulnou kavárnou je potěšením pro každého návštěvníka.
Jsem člověkem, který své životní kroky vede k tomu, aby
vše co dělám, vedlo k inspiraci, vzdělání, motivaci žít život šťastně a láskyplně. A podle toho jsem také program
v kulturním centru tvořila. Pár měsíců jsem přemýšlela
nad nejlepší koncepcí tohoto místa, tak, aby všichni
účastníci byli spokojení a přitom to bylo v souladu s
energií kostela a jeho okolím. Společným cílem bylo vytvořit program pro celou rodinu.
Rozjet kulturní centrum, ještě k tomu na malé vesnici
bez dobrého spojení s okolím je velmi složité. Může to
trvat 2 až 3 roky, možná i déle. V tuto chvíli je důležité,
aby se dětinské mezilidské štěkanice, závist a nepřejícnost obrátily ve prospěch váš všech. Je důležité, aby jste
se společně potkávali a navzájem sdíleli životy v dobrém
s podporou a soucitem, skutečným zájmem.

Velkou věcí je to, že toto místo může našim dětem
přinést nové podněty, vzdělání, možnost se projevit v
jejich talentech, a tak jim pomoci ve šťastném a zdravém životě. Tato práce v kulturním centru není na
100%, ale na 1000%. Musíte vymyslet program, obvolat
umělce, zda-li mají čas, což jsou někdy desítky hodin
na telefonu s jedním vystupujícím. Je nutné řešit emaily, reklamu, plakáty, články, fotit akce, fotky pak
zpracovávat, taky se starat o FB a web a zajišťovat
akce po technické stránce. Je to práce na plný úvazek
a zaslouží si, aby se jí člověk skutečně naplno věnoval.
Jelikož mám svých aktivit a projektů nad hlavu, rozhodla jsem se jim naplno věnovat a štafetu předat dál.
Ráda se budu účastnit vlastními programy, přednáškami, workshopy. I s festivaly, které jsem vytvořila speciálně pro kulturní centrum, přestože jsem v minulosti
obdobné akce realizovala i na jiných místech. Má láska
a vášeň k tomuto místu zůstává. Vám všem přeji, abyste si tohoto krásného místa vážili a společnými silami
přispěli, aby dělalo radost nejen místním, ale co nejširšímu publiku.
Luna Isis Mašková
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Přehled kulturních akcí
ČERVENEC 2016
Pátek 15. 7. od 19:00 hod. si přijďte zazpívat s kytarou Otty Štrupla na terasu
kavárny KC Kostel
Čtvrtek 28. 7. od 18:00 hod, POHÁDKA JANA WERICHA O PALEČKOVI, při hezkém počasí v letním amfiteátru, jinak v KC Kostel.
Letní putování loutkového divadla Julie a spol. s loutkami, živými herci a živou kapelou.
Vstupné: 50 Kč, děti: 20 Kč

TJ Sokol Mělnické Vtelno ve spolupráci s Obecním úřadem Mělnické Vtelno
pořádá v pátek 29. 7. 2016 od 20,00 hod.

Letní taneční zábavu na Sokolovně.
K tanci a poslechu hraje skupina „Vlasta a Pavla“.

SRPEN 2016
Sobota 6. 8. od 20:30 hod. Vás zveme do letního amfiteátru KC Kostel na koncert „YO-YO Bandu“.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu 200 Kč lze zakoupit v předprodeji na obecním úřadě nebo v kavárně KC od 18. 7.

ZÁŘÍ 2016
Pátek 9. 9. od 20:00 hod. vystoupí v letním amfiteátru KC Kostel skupina „Nezmaři“.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu 200 Kč lze zakoupit v předprodeji na obecním úřadě nebo v kavárně KC od 18. 7.

Informace z obce
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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abych se vám představil. Moje jméno je Ivo Šorman a přijíždím z pražských Vršovic, abych jako nový správce
a dramaturg Kulturního Centra KOSTEL kontinuálně pokračoval v započaté práci.
Charakterizoval bych svou činnost jako snahu - upřímné úsilí o realizaci transparentní, čitelné a srozumitelné platformy pro pravidelné přátelské setkávání se vás, občanů Mělnického Vtelna – Radouně – Vysoké Libně včetně Sdružení
obcí Kokořínska. Setkávání se s hodnotnými kulturně vzdělávacími zážitky, které bych vám, dovolíte-li, nabídl k potěšení, poučení, dalšímu růstu a osobnostnímu rozvoji. Neboť vy a pouze vy utváříte identitu místa, kde žijete. Kamkoliv
zavítám, vždy se zajímám prioritně o lidi, kteří tam žijí. Protože jen lidé svými životními příběhy, osudy, radostmi i
strastmi naplňují smysl existence obce – regionu.
Nastupuji na pozici správce a dramaturga s představou sdílet spolu s vámi vizi občana, který Ví, kdo je (identita), který
Ví, kde žije (integrita), a který Ví, jak žije (individualita).
Pokud jde o dramaturgii, rád bych navázal na ty pořady, které se osvědčily a byly vámi, váženými návštěvníky KC
KOSTEL, pozitivně přijaty a oblíbeny. Jedná se o dvě linie – za prvé bych chtěl pokračovat v nabídce různorodých
tvořivých dílen a workshopů a za druhé rozvíjet tradici tematických „jarmarků“, spjatých ať už s regionem nebo s
významnými daty resp. obdobími (např. Indiánské léto, Masopust, Jarní jarmark či pouť). Dále bych si spolu s vámi
chtěl připomínat zásadní výročí (28. říjen, 17. listopad) a pochopitelně nemůžeme pominout Advent a Velikonoce.
Jistě jste zaregistrovali, že KC KOSTEL se letos připojilo k celostátní akci Noc kostelů – úspěšně zahájenou tradici
zamýšlím rozšířit na podzim o Noc divadel (19. listopadu), což rozhodně přispěje k dalšímu zviditelnění obce a regionu na národní mapě kulturních stánků. Velký význam spatřuji v pořadech pro děti a mládež (pravidelné měsíční inscenace pohádek). A jelikož děti jsou naše společná budoucnost, chtěl bych v součinnosti s vedením Zš a Mš Mělnické
Vtelno pracovat s předškolní a školní mládeží aktivním způsobem, formou dramatického ateliéru dát prostor k jejich
vlastní prezentaci. Nesmím a nechci opomenout bezvadně fungující kooperaci s Regionálním muzeem Mělník, zajímavé přednášky a pořady budou pokračovat ! Termínově bych se rád pokusil o jakousi pravidelnost, přehlednost a komponovanost. Mám na mysli kupříkladu sobotní odpoledne pro celou rodinu, skládající se jeden měsíc z pohádky + vernisáže výstavy, druhý měsíc z pohádky + přednášky Regionálního muzea a třetí měsíc z pohádky + filmové projekce.
Stále tu hovořím o pořadech a vás jistě zajímá výše vstupného.
Mohu vám přislíbit zvýhodněné rodinné vstupné, slevy při pořízení vstupenky na více pořadů předem (cosi jako abonmá), soutěže o volné vstupenky, slosovatelné vstupenky o ceny apod.
Závěrem mi dovolte dvě výzvy a jednu prosbu.
Zjistil jsem, že Mělnické Vtelno oplývá velkou tradicí ochotnického divadla, která byla bohužel přerušena – vyzývám
tímto všechny občany, kteří mají chuť, touhu a nezbytnou trochu času hrát divadlo, aby se na mne směle obrátili - tradice
musí pokračovat !!!
Kulturní Centrum KOSTEL nebylo otevřeno v duchu hesla „obecní úřad sobě“, nýbrž „obec (region) sobě“, tj. obec
vám všem, ctěným a váženým občanům. Přijměte prosím mou výzvu, aby se KC KOSTEL stalo přirozeným centrem – fórem
pro vaše názory, postoje, osobní příběhy, které bychom mohli společně realizovat v podobě dokumentárního divadla. Pojďme
prekračovat hranice a z role pasivního/aktivního diváka se „přehrajme“ do role interpreta. Říkává se, že ty nejlepší příběhy
přece píše život sám…
Prosím vás o vyplnění uvedeného dotazníku na další straně, neboť vnímám KC KOSTEL jako vaše kulturní zařízení, a jako takové musí sloužit vám, vašim přáním a potřebám.
Volejte, pište (email, facebook KC KOSTEL)… jsem tu pro vás ! Pokud se chcete setkat osobně, budu vám k dispozici v průběhu července a srpna každou středu (počínaje 13. 7. 2016) vždy od 15 – 18 hod. v Kavárně KC KOSTEL.
Děkuji Luně Isis Maškové za předchozí práci, vám děkuji za pozornost a těším se na vás.

Ivo Šorman, správce KC Kostel

Prosba o spolupráci - Kulturní anketa
Zpovědnice Kulturního Centra KOSTEL Vaše jméno a příjmení: _________________________
pro děti

pro dospělé

Jaké chceme DIVADLO
komedie tragikomedie tragédie

improvizační divadlo

konkrétní titul či divadelní soubor___________________________________________________
vážná hudba

jazz

rock

Jaké chceme KONCERTY
pop folk písničkáři taneční hudba

hudba k tanci

konkrétní skupina či interpret______________________________________________________
obrazy

grafiky

fotografie

Jaké chceme VÝSTAVY
sochy objekty jiné (plakáty, kostýmy, loutky apod.)

konkrétní výtvarník či výstava______________________________________________________
divadelní

hudební

Jaké chceme FESTIVALY
výtvarná sympózia multižánrové

tematické

konkrétní umělci či téma___________________________________________________________
pro děti

pro dospělé

komedie

Jaké chceme KINO
drama psychologické

art

thriller

akční

sci-fi

konkrétní film či seriál____________________________________________________________
historie

příroda

památky

Jaké chceme PŘEDNÁŠKY
umění věda sport politika

regionální zajímavosti

konkrétní přednášející či téma______________________________________________________
dramatické

hudební vokální

Jaké chceme SEMINÁŘE
výtvarné fotografické/filmové

rukodělné

kosmetické

konkrétní seminarista či téma______________________________________________________
EXTRA NABÍDKA
Máte zájem o „talkshow“ s umělcem, novinářem, vědcem, sportovcem či politikem ???
Napište, koho byste si přáli vidět a slyšet, pokusíme se vám vyhovět… ________________________________________
Informace ke způsobu vyplňování a k distribuci dotazníků resp. k jejich výběru
Dotazník vyplníte prostým zaškrtnutím příslušného textu či vypsáním prázdného řádku, můžete zvolit libovolné
množství variant. Dotazník obdržíte a vyplněný odevzdáte nejpozději do 30. 8. 2016 na některém z následujících
míst:
KAVÁRNA KC KOSTEL, OÚ MĚLNICKÉ VTELNO, POŠTA MĚLNICKÉ VTELNO, KADEŘNICTVÍ LENKA PLASKŮROVÁ,
RESTAURACE ELDORÁDO RADOUŇ, RESTAURACE-KULTURNÍ DŮM VYSOKÁ LIBEŇ.

!!! P O Z O R !!!

!!! P O Z O R !!!

DOTAZNÍKY JSOU SLOSOVATELNÉ !!! TŘI VYLOSOVANÍ VÝHERCI BUDOU ODMĚNĚNI VOLNOU PERMANENTNÍ
VSTUPENKOU NA CELOU SEZONU 2016/2017 A JEDNOMU Z NICH VĚNUJE Ivo Šorman VĚCNOU CENU V PODOBĚ
NÁDHERNÉ VÁZANÉ FOTOGRAFICKÉ PUBLIKACE NA KŘÍDOVÉM PAPÍŘE.

Ivo Šorman, tel. 608 125 444, kulturnicentrum@melnickevtelno.cz, http://kckostel.melnickevtelno.cz/
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