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MĚSTEČKO PŘIVÍTALO NOVÁ MIMINKA 
 V sobotu 15.12.2007 proběhlo, 

letos jiţ podruhé, vítání nových občán-

ků. Slavnostního ceremoniálu se v zase-

dací síni Obecního úřadu zúčastnily 

čtyři rodiny. Vzhledem k velkému po-

čtu nových dětí se jiţ na jaro připravu-

je pokračování.lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
 Podle obnovené tradice provádí 

městečko vítání  nově narozených občán-

ků již několik let.  Počátek této obecní 

společenské události sahá do sedmdesá-

tých let. Za tu dobu byly uvítány více než 

čtyři stovky miminek. Řada rodičů, kteří v 

posledních letech přicházejí se svými dět-

mi, nalézají v prvních knihách záznamy o 

svém narození a tehdejším uvítání v Mlá-

zovicích. lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 V sobotu byl mezi mlázováky při-

vítán Pavel Macků, Veronika Macků, Jan 

Fejfar a Michaela Janíčková.  Role cere-

moniáře se tentokrát ujal zastupitel měs-

tečka pan Aleš Kodydek. Stáňa Rechcí-

glová zajišťovala společenské záležitosti a 

Blanka Johnová fotila. Nechyběly ani 

Veronika Huťová s Katkou Vikovou, kte-

ré zahrály na flétnu a recitovaly půvabné 

verše. Všem rodičům rovněž popřál pan 

starosta Komárek, který na vítání nechy-

b ě l . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

 Pro všechny zúčastněné se jednalo 

o výjimečný zážitek a příjemně strávené 

dopoledne. Mnoha babičkám ukáply slzič-

ky štěstí. Všichni přáli novým občánkům 

vše nejlepší do života. My si zase přeje-

me, aby takovýchto příležitostí bylo co 

nejvíce a počet mladých lidí v Mlázovi-

cích se zvyšoval i nadále. 

 

 

   

 Miletínští divadelníci opět vystoupili v Mlázovicích 
  

V sobotu 15. prosince 2007 mistrně sehráli veselou pohádku 

„Jak čert vyletěl z kůţe“, která pobavila děti i dospělé divá-

ky, a sklidili tak zaslouţený aplaus.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 

 S přibývající tmou za okny se začal v sobotním odpoledni 

zaplňovat sál mlázovické Radnice. Nakonec přišlo 30 dětí  a 50 

dospělých, aby shlédli pohádkové představení amatérského diva-

dla, jehož věhlas daleko přesahuje hranice Královéhradecka. 

Jak už napovídá sám název, pohádka se čerty a čerticemi jen 

hemžila. Dětem, které měly ještě v živé paměti mikulášskou na-

dílku, se srdíčka trochu svírala strachem. Vše zachraňoval hodný 

kašpárek, který pohádkou provázel.  

 Samozřejmě na jevišti zvítězilo dobro nad zlem a diváci 

se náramně bavili. Perfektní výkony celého divadelního souboru 

přidávaly do představení své kouzlo, dramatičnost a strhující 

tempo. Herci byli po zásluze odměněni obrovským potleskem a 

my se již dnes můžeme těšit na jejich další mlázovické zastavení, 

které se stává pevnou tradicí v kalendáři kulturních akcí našeho 

městečka. 

 Během podzimu jsme přivítali malé občánky jiţ podruhé 

Rozsvícen vánoční strom na náměstí 

V sobotu 1. prosince 2007 byl slavnostně rozsvícen vánoční 

strom na našem náměstí. Akci doprovázel zajímavý kulturní 

p r o g r a m . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
 

 V sobotu 1. prosince jsme slavnostně rozsvítili vánoční 

strom na mlázovickém náměstí. Touto cestou bych chtěla podě-

kovat všem, kteří mi pomohli s organizací a občerstvením (Jiří 

Kutnar ml., Martin Vágenknecht, Libor Šimůnek, Josef Bekera, 

Katka Viková, Veronika Huťová, František Dvořák, Drahuška 

Hlavatá, Lenka Hynčicová a Miloš Pour). Předvánoční atmosfé-

ru navodili žáci ze základní školy z Lázní Bělohradu. Pod vede-

ním paní učitelky Vernerové a pana učitele Jiráska, zahrály a 

zazpívaly děti třetí a páté třídy vánoční písně a koledy. Zazněly i 

housle, flétny a kytara. V neposlední řadě patří dík vám všem, 

kteří jste i v tak nepříznivém počasí na náměstí přišli, náměstí 

bylo překvapivě zaplněné. Vše je jednou poprvé a tak i tato akce 

nebyla bez chyb. Doufám, že příště se nám podaří náměstí i 

ozvučit. Díky vám všem.      

      Zdenka Rechcíglová 



CO PŘINESL KONČÍCÍ ROK 2007 NAŠEMU MĚSTEČKU? 

. 

 

  

  

Konec roku 2006 znamenal po volbách změnu zastupitelstva a vedení obce. Pojďme se společně podívat, jak se podařilo či 

nepodařilo realizovat připravené plány a co se v Mlázovicích za uplynulý rok změnilo. 

 

 Již v lednu si noví zastupitelé předsevzali, že chtějí výrazně zkrášlovat tvář městečka a vytvářet jeho obyvatelům atraktivní a 

pestré životní podmínky.  Díky mírné zimě započaly investiční akce již v únoru. 

 

1. Nejprve došlo k I. etapě výměny oken na budově Radnice (u sálu, salonku, jídelny a restaurace). Nová okna jsou dvoukřídlá a je-

jich členění navrátilo Radnici původní tvář. 

2. Na sále Radnice byla po dlouhých přípravách provedena rekonstrukce stropu se zateplením, včetně osvětlení. Namontovány byly 

netmelené sádrokartonové kazety se zlepšenou akustikou a zvýšenou odolností. Sál byl také vymalován. 

3. Asi nejrozsáhlejší akcí byla úprava náměstí a parku. V březnu došlo po velkém přemýšlení a posudcích znalců, k odstranění lipové 

aleje a následné výsadbě nových stromů. Sázení lip se zúčastnilo několik desítek Mlázováků. Následovala rekonstrukce kanalizace 

v komunikaci pod pomníkem Padlých, kompletní obnova silnice a parkoviště v této části náměstí, výměna sloupů veřejného osvětlení 

a rozhlasu. Z náměstí rovněž zmizely všechny vrchní kabelové rozvody a sloupy, protože byla položena nová zemní vedení. V létě 

došlo k zadláždění starých chodníků v severní části a během podzimu prošly úplnou obnovou všechny parkové cestičky. 

4. V květnu se dočkaly předláždění zámkovou dlažbou jedny z nejhorších chodníků v městečku – z náměstí směrem k potravinám. 

Všechny přejezdné plochy byly zpevněny tak, aby vydržely nápor dopravních prostředků. Chodníky byly konstruovány bezbariérově . 

Tímto způsobem bude postupováno i v dalších letech v jiných lokalitách. 

5. Do začátku hlavních prázdnin byla restaurována socha Sv. Václava před školkou, která vykazovala výrazné známky poškození.  

6. V místním kině byla nainstalována nová technologie snímání zvuku, která smazala handicap v možnosti promítání filmů (většina 

zahraničních snímků je již vyráběna v jiném formátu). Kino promítalo i mimo prázdniny a návštěvnost zlomila polistopadový rekord. 

V roce 2007 navštívilo každé představení v průměru 49 diváků, což je úctyhodný počet. 

7. Na počátku roku byla také zahájena dlouho očekávaná projektová příprava na výstavbu rodinných domů v areálu Cihelny. Veškeré 

projekční a inženýrské činnosti probíhají podle plánu, sítě by v areálu měly být vybudovány v 1. pololetí roku 2008, prodej pozemků 

by měl probíhat na podzim. 

8. Vzhledem k technickému stavu stávajícího systému kanalizace zastupitelé rovněž nastartovali tvorbu projektové dokumentace na 

rekonstrukci kanalizace (vybudování odděleného splaškového a dešťového systému) a výstavbu čistírny odpadních vod. Právě nyní  

probíhá územní řízení a bude docházet k zaměřování přípojek. 

9. Městečko také přispělo na opravy a nátěry střechy Kostela Nejsvětější trojice v Mlázovicích, který je významnou historickou pa-

mátkou a dominantou. 

10. Špatný technický stav veřejného rozhlasu nás v průběhu roku donutil k výraznější rekonstrukci – výměně a doplnění řady amplio-

nů, dozvučení oblasti Rybníček a výměně rozhlasové ústředny. 

11. Rozsáhlou a dlouhodobou akcí bylo doplnění a výměna kompletního dopravního značení v obci. 

12. Městečko se rovněž výrazně angažovalo v podpoře činnosti místních hasičů, ať již financováním standardního provozu a režií, tak 

i mimořádným příspěvkem na zakoupení zásahových oděvů. 

13. Během roku byla odsouhlasena, z havarijních důvodů, i výměna střešní krytiny na zdravotním středisku. 

14. Stejně tak bylo, z havarijních důvodů, přikročeno i k rozsáhlé akci výměny oken a vnějších dveří na obecních bytovkách. 

15. Mlázovice mají také díky kompletní rekonstrukci zasedací síně OÚ k dispozici reprezentativní prostory na jednání a společenské 

akce (byla vyměněna okna, strop, svítidla, obložení, podlaha a provedeno vymalování). 

16. Městečko začalo užívat novou grafickou identitu a ještě vylepšilo a aktualizovalo své webové stránky. 

 

 Velmi významným mezníkem v historii Mlázovic se stalo navrácení titulu městečka, ke kterému došlo v květnu tohoto roku. 

Naše obec obdržela z rukou předsedy Poslanecké sněmovny dekret, který navrátil původní stav trvající stovky let.llllllllllllllllllll 

 

 Zapomenout nesmíme ani na řadu kulturních a společenských akcí, které obec pořádala a které jistě obohatily letošní sezónu. 

Patrná byla i zvýšená péče o krajinu (časté sekání příkopů vlastním mulčovačem, čištění chodníků a zvýšená úprava areálu sportoviš-

tě v Podlesí nebo intenzivní péče o kvalitu vody v koupališti). Ve zvýšené míře docházelo k opravám a údržbě na obecních budovách 

a zařízeních. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 

 Mlázovice se v končícím roce také maximálně snažily využít veškeré možné zdroje financování, včetně různých dotací. Mno-

ho projektů s žádostí o dotaci je rozpracována do dalších období. V neposlední řadě došlo v roce 2007 ke stabilizaci finanční situace 

Domova důchodců v Mlázovicích tak, že toto zařízení nezatěžuje obecní rozpočet s případnými požadavky na dofinancování provoz-

ních nákladů. 

  

 Oproti lednovým plánům nebyla uskutečněna renovace informačních tabulí na domech (přesune se do příštího roku) a také 

zastupitelé odstoupili od původního záměru vybudování velkého dětského hřiště. V roce 2008 bude vybudováno menší hřiště na za-

hradě mateřské školky, které bude za určitých podmínek přístupné i pro rodiče s malými dětmi. 

 

V souvislosti s výčtem realizovaných akcí v roce 2007 je nutné zdůraznit, ţe veškeré činnosti zde zmíněné, byly financovány 

z rozpočtových prostředků daného roku (mimo výměny oken na bytovkách, ta však musela být z havarijních důvodů prove-

dena). Není tedy pravdivý názor, který se občas objevuje, ţe se městečko zadluţuje nebo bezhlavě utrácí své úspory. Prioritou 

finančního hospodaření je vyrovnaný rozpočet, bez dluhů! 



   

Ohlédnutí za třetím ročníkem mlázovické vánoční výstavy 
 Druhý adventní víkend se nesl 

v duchu Vánoc na již tradičním třetím 

ročníku výstavy. Letos jsme ji připravili 

na téma „Vánoce, zvyky a zima 

v minulosti“. Díky manželům Šimůnko-

vým se na sále sešlo na dvacet betlémů, 

obrazy vystavovali Jiří Otruba, Štěpán 

Čížek a Gabriela Čapounová. Z osvětové 

besedy byly oprášeny tamburašské nástro-

je a Ivo John, Josef Mařas a poslední žijící 

tamburaš František Jiránek, svými pří-

spěvky (foto, noty, vyprávění), připomněli 

slavnou dobu mlázovské hudební skupiny. 

Zajímavé bylo si prohlédnout historické 

lyže, sáňky a brusle, které nám zapůjčili 

Milan Drška, Zdeněk Kubánek a Josef 

Kadečka. Ten zároveň přišel vystavit mi-

lostné a vánoční pohlednice. Krásná byla 

přehlídka obyvatel domova důchodců. 

Návštěvníci výstavy si mohli zakoupit 

adventní věnce, přáníčka, svícny aj. Do-

plňkem výstavy byl i živý kapr, vánočky, 

jmelí či skořápkové lodičky v lavoru. 

Koupit jste si mohli utěrky, ubrusy, prostí-

rání a polštářky na vánoční zkrášlení bytu. 

Nejkouzelnější bylo zakončení výstavy 

divadlem, které nastudovaly s babičkami a 

dědečky Gábina Čapounová a Lenka Zá-

veská. Výstava byla trochu jiná než ty dvě 

předchozí, některým chyběl prodej hraček 

a vláčky, ale myslím si, že změna je občas 

potřeba. Byli jsme příjemně překvapeni 

hodnocením v knize návštěv a účastí (asi 

200 návštěvníků). Na dobrovolném vstup-

ném jsme vybrali 3.390 Kč, které použije-

me na malou režii a další akce. Já za sebe 

chci moc poděkovat všem, kteří ochotně 

přišli a pomohli v krátkém čase vše při-

pravit. Moc děkuji manželům Šimůnko-

vým, G. Čapounové, Jiřímu Otrubovi a 

jeho kroužku, Štěpánovi a Petrovi Čížko-

vým, Josefu Kadečkovi, Ivu Johnovi, 

Františku Jiránkovi, Josefu Mařasovi a 

všem dalším, kteří zapůjčili exponáty ne-

bo pomohli. Pro příští rok vás prosím, 

sbírejte nápady, zajímavosti a přijďte! 

      

   Zdenka Rechcíglová 

Bělohradský sbor pod vedením Zdeňka Prchala přichystal milé rozptýlení. V úterý 

18.12.2007 vystoupil v Mlázovicích se svým pásmem „Předvánoční zastavení“. 

 

 16 bělohradských žen, spolu  se svým sbormistrem panem Zdeňkem Prchalem, si 

udělalo v tomto období horečnatých předvánočních příprav čas a přijelo nám zazpívat. 

Nejprve potěšili babičky a dědečky v našem domově důchodců. Vystoupení pro veřej-

nost se konalo od 18té hodiny v jídelně Radnice. Téměř hodinové pásmo se skládalo z 

několika různých částí. Jádrem byly lidové písně sebrané z různých koutů Čech, Moravy 

a Slezska. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 Hned v úvodu nás sboristky ohromily dvěma latinskými písněmi od skladatelů 

Händela a Mozarta. Pro ozvláštnění přidal sbormistr Prchal několik skladeb, jejichž pů-

vod je za hranicemi naší domoviny. Zastoupeno bylo Polsko, Slovensko, Spojené státy či 

Skotsko. Ruskou skladbu sbor zazpíval dokonce v originále. 

 Co by to bylo za „Předvánoční zastavení“, kdyby chyběly koledy. Sbor zazpíval 

dvě nejznámější a nejoblíbenější: „Nesem vám noviny“ a „Narodil se Kristus Pán“. Po 

vyzvání sbormistrem se na závěr ke zpěvu s nadšením připojilo i publikum. 

 Po dlouhém a zaslouženém potlesku obdržely všechny ženy i pan sbormistr kytič-

ku, jako poděkování, že nás tak krásně naladili na blížící se svátky. Na závěr jen malé 

povzdechnutí. Škoda, že si více žen neudělalo čas, neodložilo vařečky, vysavače a pra-

chovky a nepřišlo se zaposlouchat do krásných tónů. Vždyť i sami členky sboru jsou 

také hospodyně a přeci přijely a zazpívaly. 

Odpoledne 2. prosince 2007 patřilo velkolepé mikulášské nadílce pro stovku dětí. 

Řada dobrovolníků, za podpory městečka, připravila pro děti nádherné zážitky. 

 

Druhého prosince 2007, o první adventní neděli, opět nastoupily ochotné ruce rodi-

čů a dobrovolníků z řad Mlázováků (Jiří Kutnar ml., Katka Viková, Veronika Huťo-

vá, Libor Šimůnek, Dáša Šimůnková, Drahuška Hlavatá, Mirek Dvořák) a na sále 

mohla začít mikulášská nadílka pro děti, spojená s diskotékou. 

Jako vždy, o dobrou náladu a hudbu k tancování se staral Míra Dvořák a také jeho 

hosté z televizní soutěže Česko hledá Superstar, Michal Michajlec a Leona Černá. 

Do Mlázovic po půl roce také opět zavítal Petr Pik ze soutěže Bailando a herečka 

ze seriálu Velmi křehké vztahy Nela Vosičková. 

Ve tři hodiny odpoledne přišel Mikuláš, čerti a andílek, kteří dětem rozdali dárečky. 

Podle reakce dětí i mnoha rodičů se akce povedla. Všichni se dobře bavili, i když v 

mnoha dětech byla při přítomnosti čerta malá dušička. Strach ale brzy odešel, s 

prvními rytmy hudby a se zpěvem a tancem populárních hostů. Díky moc všem, kteří 

přišli, přispěli a pomohli.  

 

         Zdenka Rechcíglová 

 

Ţenský pěvecký sbor zpestřil vánoční přípravy 

Mikulášská nadílka pro děti s televizními hvězdami 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

 V pondělí 17. prosince 2007 proběhlo poslední veřejné zasedání 

zastupitelstva v tomto roce. Vybíráme zajímavé body z jednání: 
 

1) Byl schválen rozpočet městysu na rok 2008 ve výši cca 8 milionů Kč. 

Rozpočet je z účetního hlediska schodkový ve výši cca 600 000 Kč, což 

je způsobeno investicemi na vybudování inženýrských sítí (vodovod, od-

dělená kanalizace, plyn, elektro a telefon) v areálu „Cihelna“ v prvním 

pololetí příštího roku. Městečko náklady na sítě rozpočítá do ceny po-

zemků při jejich prodeji a získá je tak zpět. Vzhledem k tomu, že není 

plánováno, že by se během pár měsíců prodaly všechny pozemky a ná-

klady na sítě se tudíž pravděpodobně všechny nevrátí již v roce 2008, 

vzniká tak schodkový rozpočet. Tyto investice se však obci vrátí o rok 

později, takže jde pouze o účetní operaci, nikoliv o skutečný dluh.  

2) Městečko rovněž schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory na po-

řádání dětských lyžařských závodů v Mezihoří, ve výši 1000 Kč spolku 

Karas. Důvodem poskytnutí  prostředků je skutečnost, že lyžařský areál 

v Mezihoří je velmi často využíván dětmi i dospělými z Mlázovic.  

3) Zastupitelé rovněž zahájili výběrové řízení na firmu realizující II. eta-

pu výměny oken na budově Radnice. V dlouhodobém plánu je na řadě 

výměna oken a balkonových dveří v části obecního úřadu a kluboven. 

Zde dochází k obrovským ztrátám energie a řada oken je v havarijním 

stavu. Osloveny na vytvoření nabídek budou firmy Vekra Lázně Toušeň, 

Macek Hradec Králové a Stavona Hradec Králové.lllllllllllllllllllllllllllllll  

4) Dále bylo zahájeno zadávací řízení na firmu realizující renovaci parket 

na sále Radnice. Podlaha je již ve velmi špatném stavu, pokud by nedošlo 

k její komplexní renovaci, hrozí trvalé poškození parket. Osloveny na 

vytvoření nabídek budou firmy Parkety Stříbrný Hradec Králové, Otakar 

Korec Kostomlaty nad Labem a Aleš Zimola Jičíněves.llllllllllllllllllllllllll 

5) Zastupitelstvo také rozhodlo o aktualizaci všech smluv na pronájem 

obecních nebytových prostor (kadeřnictví, dvě ordinace, garáže, budova 

koupaliště, restaurace). Vzhledem k tomu, že smlouvy vznikaly 

v průběhu minulých 18 let, je většina z nich zastaralá a nájemné 

v některých případech neodpovídá tržní ceně. Proto byly vypracovány 

dva odborné posudky, které stanovují tržní cenu za pronájem nebytových 

prostor pro naši lokalitu, v čase obvyklou.  Na jejich základě dojde, 

s účinností od 1. ledna 2008, k aktualizaci všech příslušných smluv tak, 

aby zahrnovaly nový nájem a dále aby reflektovaly současné zákony. 

6) Schválena byla rovněž smlouva o výpůjčce Mariánského sloupu na 

náměstí Lázeňskému mikroregionu, na dobu 7 let. Důvodem je připravo-

vaný projekt mikroregionu z evropských fondů, jehož součástí bude ob-

nova drobných kulturních památek. Náklady na obnovu sloupu, se zákla-

dem a balustrádou se pohybují okolo 500 000 Kč, spoluúčast městečka 

by dosahovala maximálně 70 000 Kč.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

7) Během jednání byl schválen i pravidelný členský příspěvek městečka 

Lázeňskému mikroregionu ve výši 4750 Kč na rok 2008.llllllllllllllllllllllll 

8) Zastupitelé rovněž odsouhlasili nákup pozemku od Pozemkového fon-

du o výměře 771m2. Jedná se o část pozemku areálu bývalé Cihelny, kte-

rý doposud patřil státu. Byl tak dokončen roční proces pozemkového 

transferu, nyní je již veškerá výměra areálu v majetku městečka. 
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Střípky z práce Obecního úřadu 
 

  Obecní úřad informuje občany, že po-

platek za svoz komunálního odpadu zůstá-

vá i v roce 2008 nezměněn. 357 Kč zaplatí 

dospělý, dítě polovinu. Jedná se o jeden z 

nejnižších poplatků za tuto službu v Králo-

vehradeckém kraji. Městečko nechce od-

voz odpadů dotovat ze svého rozpočtu 

(jako např. město Nová Paka), protože by 

to bylo na úkor jiných věcí, které jsou třeba 

v Mlázovicích realizovat. 

 Kino Radnice informuje, ţe na posled-

ní lednový pátek chystá do programu 

nový český film, reţiséra Jana Hřebejka, 

Medvídek. 

  Zájem diváků o mlázovické kino na-

růstá. V roce 2007 byl vytvořen rekord 

návštěvnosti po roce 1989, každé předsta-

vení navštívilo v průměru  49 diváků. Kino 

děkuje všem svým příznivcům a bude se 

snažit připravovat zajímavý a čerstvý pro-

gram i nadále. 

 Vzhledem k početné skupině uţivatelů 

digitální satelitní televize DIGI TV v 

Mlázovicích oznamujeme, ţe tato sluţba 

nabízí bezplatně příjem nového kanálu 

NOVA CINEMA. Případné informace 

jsou k  dispozici na OÚ. 

 V průběhu prosince došlo k opravě obec-

ní cesty vedoucí od „kolchozu“ směrem na 

Kamenický les. Výmoly způsobené vodou 

a těžkými dřevařskými stroji byly vyrovná-

ny a zhutněny technikou. 

  Ke konci roku došlo v  místním do-

mově důchodců k výměně hlavního roz-

vodu vody na okále, stropu a svítidel na 

chodbách a částečné výměně letitých 

postelí a nočních stolků. Nové postele, 

které jsou vyrobeny v souladu s moder-

ními zdravotními trendy zpříjemní kli-

entům pobyt v tomto zařízení a přispějí 

k lepšímu zdravotnímu stavu. Velká část 

DD  byla také vymalována. 
 Společnost ČEZ Distribuce přislíbila, že 

počínaje rokem 2009 zahájí kabelizaci 

svých rozvodů v našem městečku. Postu-

pem času by tak měly z domů zmizet ne-

vzhledné a shnilé stožáry a shluky drátů.  

Nyní se pracuje na projektové dokumenta-

ci, jako první by měla přijít na řadu ulice 

Novopacká a Hořická. 

P O D Ě K O V Á N Í 

 

Dovolte mi tímto, abych poděkovala za 

obětavou práci při každoroční přípravě 

Mikuláše, paní Letošníkové a její rodině, 

která se po dlouhých osmnáct let starala o 

krásnou českou tradici - návštěvu Mikulá-

še, čertů a andílků v domácnostech našich 

dětí, dětí v Mateřské školce a obyvatel 

Domova důchodců v Mlázovicích. 

 

   Dagmar Šimůnková 


