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krátce z obcí
Den obce

TIŠICE. Obec Tišice pořádá
31. srpna v areálu fotbalového
hřiště v Chrástě Den obce Tišice.
Po zahájení hodinu před polednem dojde k slavnostnímu otevření multifunkčního hřiště a
vystoupí děti z místní mateřské školy. Následovat bude
zajímavý program: představí
se spolek Baráčníků, Heidi Janků,
Petr Hanig, divadelní spolek Luno
a hudební skupina Marie Scare.
Večer bude vyhrávat skupina Plus.
O půlnoci slavnost ukončí ohňostroj.
V průběhu odpoledne se budou
prezentovat místní spolky, obcí bude
pravidelně projíždět výletní vláček a
děti si budou moci užívat skákacího
hradu a zúčastnit soutěží.

Loučení s létem

VELKÝ BOREK. Obec Velký
Borek zve všechny občany na
„Rozloučení s létem“ které se
bude konat v pátek 30. srpna
v 17 hodin na boreckém hřišti.
Všichni jsou zváni.

Školka vyhlásila zápis

MĚLNICKÉ VTELNO. Mimořádný zápis dětí do
Mateřské školy v Mělnickém Vtelně
s nástupem od 1. 10. 2013 se bude
konat ve čtvrtek 29. srpna od 10
do11.30 hodin.

Prázdninová tečka

NEBUŽELY. Obec Nebužely
zve děti na rozlučku s prázdninami. Koná se v sobotu 31. srpna
od 19 hodin na hřišti u sokolovny. Zahraje DUO Imrichovi.
V případě nepříznivého počasí
se akce přesune do sokolovny.

TEČKU UDĚLALI MĚLNIČTÍ
HASIČI. Kulturní komise společně
s Obecním úřadem v Kanině každoročně v závěru letních prázdnin
pořádají Dětský den. Tentokrát
se uskutečnil o právě uplynulou
sobotu ještě za krásného letního
počasí. Pozvání přijalo bezmála třicet
dětí, které se dokonale vyřádily při skákáni v pytli, ve slalomu, házely na plechovky a kuželky, prokazovaly zručnost při zatloukání hřebíků a
v dalších disciplínách. Zlatým hřebem sobotního odpoledne v Kanině byl jako překvapení příjezd hasičského vozu, který se okamžitě stal středem
všeobecného zájmu dětí i jejich rodičů. Ty zaujala ukázka funkce dýchacího přístroje a děti pěna, ve které se dokonale vydováděly.		
Foto:m-Jan Lhotský

Řád starosty města Mělníka povodně 2013

Dozvuky ničivé povodně budou v myslích mnoha těch, kteří byli
velkou vodou postiženi či těmto lidem pomáhali, znít ještě dlouho.
Na 21. září, 10. hodinu, se připravuje slavnostní předání Řádů starosty města Mělníka povodně 2013. Tento řád vznikl při příležitosti
letošní velké vody jako ocenění mimořádného nasazení jak složek
integrovaného systému, tak i občanů města Mělníka. Oceněno bude
kolem 180 osob, od hasičů počínaje a Českým červeným křížem
konče, které se aktivně podílely na ochraně města včetně technického zajištění záchranných prací.
Na tuto slavnost je pozván mimo jiných i prezident České republiky
vzhledem k tomu, že ocenění by měli převzít i velitelé a příslušníci
hradní stráže, kteří se výrazně podíleli v Hoříně na likvidaci povodňových škod. Slavnost se uskuteční pod širým nebem na náměstí
Míru.
(t)

Hasičské dětské odpoledne

VŠETATY. Tolárek, o. s. ve spolupráci s SDH Všetaty a ZZS Středočeského kraje pořádají v sobotu od
14 hodin na všetatském fotbalovém
hřišti Hasičské dětské odpoledne.
Děti se mohou těšit na soutěže,
ukázky výcviku záchranářských psů
a ukázky vyprošťovací a hasičské
techniky. Občerstvení zajištěno pro
malé i velké návštěvníky.

Směr Zahrada Čech

DŘÍNOV. Obecní úřad Dřínov
připravuje zájezd na zahradnický
veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Doprava bude pro občany
zdarma. Odjíždí se v neděli
15. září. Zájemci se mohou co
nejdříve obrátit na obecní úřad.

S odpadem ekologicky

NEDOMICE. Sběr velkoobjemového odpadu se v Nedomicích
uskuteční v pátek a sobotu 6. a
7. září. U rybníka bude přistaven
kontejner do kterého bude možné
odpad vhazovat. Přijímat se nebudou elektrospotřebiče, pneu, bio a
další odpad, který patří do tříděného
(papír, plasty, sklo), sběru elektro
nebo nebezpečného odpadu. Ten se
uskuteční v průběhu října.

Nepůjde proud

OVČÁRY. V celé obci Ovčáry,
Pískovně a ČSAV dojde v úterý 3.
září k přerušení dodávky elektřiny.
Bez proudu bude obec v době od
8 do 14 hodin.

Od září opět naplno

VELKÝ BOREK. Volnočasové centrum Velký Borek
připravilo od září pokračování
oblíbených kurzů a cvičení, ale i
kurzy a akce zcela nové: Cvičení:
Pilates, Step aerobic – lektorka
Jindra Šípková, Kondiční cvičení
– lektorka Věra, Cvičení rodičů
s dětmi 1,5 – 4 roky – lektorka
Karolina Leščišinová, BODY
MIND – lektorka Irena Oppitzová, Cvičení na balonech - lektorka
p. Živná, Jóga pro děti - lektorka
Eva Hašourková. Kurzy: Keramika pro děti, Keramika pro rodiče
a děti, Keramika pro dospělé,
háčkování, Výtvarka pro děti, Výtvarné dílny pro dospělé (kresba,
malba), Paličkování. Zájemci se
mohou těšit také na Pečení dortů
s Káčou, Výrobu belgických pralinek, Floristiku, Výrobu figurek
z vizovického těsta, připraven je
i dětský „Klubík“ pro nejmenší.
Podrobný program, přihlášky
na jednotlivé akce a fotogalerii
toho, co jsme již zažili, na www.
volnocasek.cz.
(t)

CYKLUS CHRÁMOVÝCH KONCERTŮ POTŘETÍ. Město Mělník, Římskokatolická farnost - Proboštství Mělník a Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce při Mělnickém
osvětovém a okrašlovacím spolku, o. s. na právě uplynulé nedělní odpoledne připravily v pořadí třetí
koncert z Cyklu chrámových koncertů Mělník 2013. V chrámu sv. Petra a Pavla zazněla hudba G.
F. Händela, J. D. Zelenky a J. A. Bendy v podání Pražského barokního souboru v obsazení Vojtěch
Jouza - hoboj, Jana Brožková - hoboj, Jaroslav Kubita - fagot, Jaromír Černík - kontrabas a Edita
Keglerová - cembalo.			
Foto:m-Jan Lhotský

„Cirkus“ v Prázdninové výtvarné škole

Většina dětí se těší na prázdniny
proto, že nemusí chodit do školy.
Ale existuje jedna škola, do které
se děti těší, i když se koná právě
o prázdninách. Je to Prázdninová
výtvarná škola, která se koná při
Základní umělecké škole Mšeno
a je dětmi velmi oblíbená a hojně
navštěvovaná.
Letos se na rozdíl od minulých
ročníků konala v rámci Mělnického kulturního léta v Mělníku v
prostorách Masarykova kulturního
domu, protože v ZUŠ ve Mšeně
probíhá rozsáhlá rekonstrukce.
Hlavním tématem byl cirkus,
který děti ztvárnily ve své tvorbě
– plošné i prostorové – tak, jak ho
vidí svýma dětskýma očima, plný

barev, fantazie, zvířat a legrace.
Součástí aktivit byla i spolupráce
s profesionální fotografkou, která
děti seznámila se základními pravidly práce se světlem a nechala
je nahlédnout pod pokličku tajů
fotografie.
Vyvrcholením letošní školy bylo
ovšem neuvěřitelně překrásné a
pestré cirkusové představení, které
si děti se svými pedagogy připravily pro rodiče. Na jevišti se střídali
klauni s akrobaty, drezúra šelem,
koní, slonů i jiných neobvyklých
zvířat, provazochodci, kouzelníci i
tanečníci. Všichni byli oceňováni
bouřlivým potleskem vděčného
publika, které žaslo nad originalitou a profesionálním přístupem,

DEN DĚTÍ V OSADĚ HARA-KOKO. Na loučce, nedaleko autobusové
zastávky Hara-Koko v kokořínském údolí, se v sobotu sportovalo.
Uprostřed osadního tábořiště hořel nezbytný táborák, na stožáru vlála osadní vlajka a děti se zúčastnily nejrůznějších tradičních i méně
obvyklých disciplín. Všemu tomu velel vévoda osady Václav Endršt.
Soutěžící byli rozděleni podle kategorií - od 3 do 6 let, od 6 do 9 let,
od 9 do 12 let a od 12 do 15 let. Závěr patřil vyhlášením vítězů a
předávání cen přímo z rukou vévody osady (na snímku). Odměny
byly hrazeny z osadního fondu, který je tvořen z výnosů z brigád a
z členských příspěvků. „Překvapila nás velká dětská účast, protože jak
z legrace říkáme, místo dětských dnů budeme brzy pořádat dny seniorů,
protože stárneme. Děti přilákalo pravděpodobně krásné počasí,“ dodal
vévoda osady Hara-Koko Václav Endršt spokojeně. Foto:m-Jan Lhotský

Ledčice zachránily svědka starých časů a získaly kulturní zařízení

Jsou obcí, která o sobě v regionu dlouhodobě a často dává vědět. Pracuje
se tam se zájmem a jasnými dlouhodobými vizemi. Velice aktivní je i místní
základní škola, jednotka sboru dobrovolných hasičů a neméně i místní
sdružení - kynologové, myslivci, ale i spolek Řip. Výhodou je, že řada členů
těchto organizací má zájem o život v obci a je dokonce ochotna přiložit ruku
k dílu, jako například při dokončování prací v již zmíněném objektu, ale
i při bourání kolny v sousedním č. p. 16 nebo při údržbě dětského hřiště.
Obec má pěkně upravené ulice, vzhlednou náves, příkladné dětské hřiště
pro děti, naučnou stezku, pořádá řadu kulturních, sportovních i jiných
akcí. Tentokrát jsme se zastavili se starostkou obce Jiřinou Michovskou na
kus řeči proto, že obec čeká 14. září slavnostní chvíle - otevření památkově
chráněného stavení a jeho předání veřejnosti k užívaní.
l Jak celá věc začala?
Lindovy, které zde po dlouhá léta
„Prvními majiteli tohoto bývalého
provozovaly dámské krejčovství,
hospodářství byla rodina Cinků
usedlost koupily už jako konfiskát.
a jejich majetek jim byl v paNemovitost v dědické závěti odkádesátých letech zabaven. Slečny
zaly...
(dokončení na str. 4)

se kterým to všechno děti zvládly
připravit během jediného dne.
Odměnou dětem byla večerní
velice originální ohňová show
v provedení čtyř roztančených
mladých mužů, členů skupiny
Bambilionfires.
Letošní ročník Výtvarné školy je
za námi. Děti si v ní opět rozšířily
své vědomosti, tvůrčí hranice, svou
fantazii. Poznaly nové kamarády a
strávily krásný smysluplný týden
prázdnin. Za to za všechno patří
velký dík organizátorům této akce,
panu řediteli Čeňku Hlavatému a
všem pedagogům ZUŠ Mšeno,
kteří práci s dětmi věnují nejen svůj
čas, a to dokonce i o prázdninách,
ale i své srdce. Šárka Kulhánková

DIVADELNÍ PRKNA Masarykova kulturního domu Mělníku se
změnila v manéž, ve které účastníci Prázdninové výtvarné školy
Mšeno předvedli své „cirkusové umění“.
Foto: Jiří Čermák

