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PLÁNY MĚSTEČKA NA LETOŠNÍ ROK 
 Rok 2011 je již v plném proudu. 

Pojďme se společně podívat, jaké akce 

obsahuje schválený rozpočet městečka 

a na co se mohou těšit jeho obyvatelé.  

 Letošek bude v mnoha ohledech, 

oproti minulým letem, odlišný. Mlázovice 

totiţ podaly nebo v brzké době podají 

několik ţádostí o různé dotace. Co se bu-

de nakonec realizovat záleţí na konkrét-

ních obdrţených dotacích. 

 A které to jsou? Velmi důleţitá je 

rekonstrukce střechy na mlázovickém 

kostele. Havarijní stav krovu na několika 

místech hrozí propadnutím malé věţe do 

kostela. Eternitová krytina na desítkách 

míst propouští vodu, která zatéká do dře-

věných konstrukcí. Lépe na tom nejsou 

ani okapy a římsy, mnohde jsou provizor-

ně opraveny lepenkou, aby nedocházelo 

k poškozování fasády.  

 Zásadní je také rekonstrukce a 

dostavba chodníku z Náměstí ke hřbitovu. 

Úzký a poškozený chodník v jedné části a 

zcela chybějící v druhé, výrazně ohroţují 

bezpečnost chodců i řidičů pohybujících 

se v této nepřehledné lokalitě. 

 Pokud nám to podmínky ze strany 

státu umoţní, zopakujeme podání ţádosti 

o evropskou dotaci na rekonstrukci a do-

vybavení Sběrného dvora. Pro městečko 

je tento projekt zcela zásadní a potřebný. 

Čekat budeme na výsledek ţádosti o dota-

ci na výměnu zbývajících oken na spole-

čensko-správním centru a tělocvičně 

z Programu obnovy venkova Královéhra-

deckého kraje. 

 Mlázovice se rovněţ budou snaţit 

získat prostředky na kompletní moderni-

zaci tělocvičny, která je téměř po 40 le-

tech uţívání v ţalostném stavu. Velmi 

aktivní bude snaha získat dotaci na zřízení 

dvou pracovních míst pro veřejně pro-

spěšné práce, které zásadním způsobem 

pomáhají běţnému chodu obce jiţ od roku 

2007. Bohuţel, nedostatek financí ohroţu-

je i tento program. Potřebné je rovněţ 

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 

na malém náměstí, kde by mohly pomoci 

prostředky Lázeňského mikroregionu. 

 Podle úspěšnosti získávání pro-

středků na shora uvedené projekty bude 

v průběhu roku upravován aktuálně roz-

počet městečka a popřípadě realizovány 

jiné akce.  

 V kaţdém případě však bude pro-

vedena I. etapa rekonstrukce veřejného 

osvětlení a rozhlasu, společně s kabelizací 

prováděnou společností ČEZ Distribuce. 

Vzhledem k tomu, ţe dojde k demontáţi 

starých sloupů, konzolí a vedení, které 

tvoří páteř veřejného osvětlení, je nutné 

tyto prvky vyměnit. V letošním roce zhru-

ba ve třetině celé obce. Městečko vyuţije 

výkopů společnosti ČEZ, takţe ušetří za 

veškeré zemní práce. Zmiňované obecní 

sítě nejsou v dobrém stavu, takţe za pár 

let by muselo stejně dojít k jejich výměně. 

 Pokračovat budou i investice do 

naší mateřské školy. Na její zahradu bu-

dou pořízena „pérová houpadla“, trampo-

lína a houpačka. Školka se dočká nového 

počítače a některé další výbavy, kterou 

potřebuje pro svůj provoz. Instalovány 

budou také sanační omítky ve skladu 

školky, který trpí zvýšenou vlhkostí 

v důsledku chybějících izolací. 

 V klubovně obecního úřadu, kam 

chodí pravidelně cvičit mlázovické ţeny a 

nově i školkové děti, dojde k úpravě tope-

ní, výměně koberce a vymalování. Na 

koupališti se dokončí poslední část okapo-

vého chodníčku kolem nádrţe, na který 

v loni jiţ nezbyly peníze. 

 Obecní rozpočet zatíţí v letošním 

roce rekonstrukce bytu v přízemí č.p. 1. 

Tyto prostory, navzdory rekonstrukci, 

která zde proběhla před 10ti lety, se staly 

neobyvatelnými, kvůli velké zemní vlh-

kosti. Nyní je byt prázdný a pracovníci 

městečka v něm zahájili sanační práce. 

Pravděpodobně dojde k obnovení části 

izolací, sanaci plísní, opravě koupelny a 

poloţení nových podlahových krytin. Poté 

bude tento byt nabídnut k pronájmu 

v rámci obecního výběrového řízení. 

 Zastupitelé také rozhodli o zpraco-

vání projektu revitalizace hřbitova, přede-

vším s ohledem na výsadbu nové zeleně. 

Po 15 letech se výmalby dočká Obecní 

úřad, v jeho části bude vyměněno lino a 

část nábytku v kanceláři, která slouţí pro 

jednání s občany. Všichni, kteří chodí na 

procházky do přírody se dočkají dosazení 

lipové aleje „K Obci“ a důleţitého vý-

chovného řezu stromů, které zde byly 

před lety vysázeny. Odborný řez prove-

dou zahradníci rovněţ na stromech vysá-

zených v rámci ukončené revitalizace 

veřejných prostranství. 

 Samozřejmě, v průběhu celého 

roku bude probíhat mnoho drobných a 

„neviditelných“ oprav a úprav, které jsou 

nutné, na bytovém fondu městečka a na 

ostatním majetku. Městečko podpoří, tak 

jako kaţdý rok, řadu kulturních i sportov-

ních událostí, pro děti i dospělé. Připrave-

no je samozřejmě několik dalších náhrad-

ních akcí. O konkrétních realizacích roz-

hodnou získané dotace a vývoj toku finan-

cí, které plynou do obecního rozpočtu od 

státu. 

Realizaci projektů v roce 2011 výrazně ovlivní úspěšnost při získávání dotací 

Kolik věcí se na tomto pohledu změní za rok 

2011? Naplánována je rekonstrukce střechy 

kostela, rekonstrukce bytu v č.p.1, kabelizace 

vedení na bytový dům i restaurování sochy sv. 

Jana Nepomuckého. 



 U příležitosti 140. výročí založení 

mlázovického Sokola přinášíme zcela 

unikátní příběh jeho vzniku, vzestupu i 

pádů. Autorem poutavého vyprávění, 

které přináší exkluzivně Mlázovický 

zpravodaj, je pan Ivo John. Pokračování 

z minulého čísla:  

V tomto roce byla zakoupena 

v částce 8 tis. Kčs motorová sekačka 

TERRA na údrţbu travnatých ploch u 

koupaliště a na fotbalovém hřišti. Těmito 

pracemi byl pověřen Jiří Mach, kterému 

byla svěřena do opatrování. Po několika 

letech jsme stroj předali MNV, který čás-

tečně tyto potřebné práce zajišťoval, spo-

lečně se sluţbou v obci. 

Poslední dva roky tohoto deseti-

letého období 1988 – 1989 se nesly ve 

znamení snahy udrţet sportovní aktivitu 

na předchozí úrovni. Zdálo se totiţ, ţe 

zájem o tělovýchovu jako takovou upadal 

a hrozilo, ţe se omezí jen na volejbal a 

nohejbal. 

Tato sportovní odvětví měla stále 

dostatek zájemců, ovšem základní a rekre-

ační činnost se zúţila jen na ţeny a jednu, 

či dvě skupiny ţactva a dorostu. 

Volejbalové muţstvo i nadále 

pokračovalo v okresním přeboru smíše-

ných druţstev (2 ţeny a 4 muţi) a 

v soutěţi si vedlo nad míru dobře. Základ-

ní kádr se skládal z těchto hráčů: Zdeněk 

Gabriel, Lubor Podzimek, Miroslav a Jan 

Štěrbovi, Milan Dittrich, Miroslav Kinčl, 

Karel Vojtěch. Stálou posilou muţstva byl 

Jaromír Pour, Marcela Dobešová, Lidka 

Gabrielová-Měšťanová ze Šárovcovy 

Lhoty, Ilona Kučerová z Luţan a Helena 

Berknkopfová. V tomto směru nás aktivita 

a zájem hráčů uspokojovaly, i kdyţ větši-

na činnosti byla ponejvíce zaměřena na 

okresní přebor. 

S muţstvem nohejbalu to v tomto 

období bylo téţ ucházející, počet zájemců 

sice o něco poklesl, ale základní celek 

vykazoval stálý zájem hájit i nadále barvy 

tělovýchovné jednoty navenek. První tur-

naj hráči absolvovali v roce 1988 na 

okresním přeboru v Bašnicích, kde stabil-

ní hráče Jaroslava Hrnčíře, Jiřího Johna a 

Miroslava Kinčla 

doplnil ještě 

Emil Kůtko a 

Milan Kubíček. 

Další okresní 

přebor jako V. 

ročník se usku-

tečnil 24. června 

1989 opět 

v Bašnicích, kde 

jsme po druhé za 

sebou získali 2. 

místo. 

Značnou pozor-

nost si zasluhuje 

X. ročník země-

dělců „O samo-

var“ OV SDR, 

který byl sehrán 

22. ledna 1989 

ve Sportovní hale 

v Jičíně. Turnaje se zúčastnilo šestnáct 

celků z Jičínska, Semilska a Trutnovska. 

Vítězem se stalo ZD Slati-

ny, 2. místo Volanice, 3. 

místo patřilo zkušenému 

celku z Mlázovic. 

Poslední dva roč-

níky únorového turnaje 

v naší tělocvičně se konaly 

v letech 1988 – 1989 a to 

byla další velká sláva mlá-

zovického nohejbalu, kdyţ 

jsme v tom posledním 

znovu zvítězili. 

Zemědělským 

sportem je moţné nade-

psat odstavec o okresním 

kole přespolního běhu, 

který 23. 9. 1988 uspořá-

dala naše TJ Předvoj pro 

sportovce jičínského okre-

su. Závodu se zúčastnilo 

na třicet vyznavačů tohoto 

sportu dorostu, ţen a 

muţů. Organizaci zajišťo-

vali Lubor Podzimek, Ivo 

John a Ladislav Ulrych 

z OV SDR. Ve většině 

případů obsadila vítězná 

místa v jednotlivých kate-

goriích ţáci SOUZ L. Bě-

lohrad, VŠUO Holovousy 

a jednotlivě i běţci z JZD 

Pecka, Ţlunice, P. Újezd a 

Třebnouševes. Závod se 

konal pod patronací OV 

SDR a OV ČSTV v Jičíně. 

V začátku druhé poloviny roku 

1989 sdělil předseda Tělovýchovné jedno-

ty Ivo John na řádné výborové schůzi, ţe 

v letošním roce hodlá předat ţezlo předse-

dy TJ mladšímu a pokud moţno aktivní-

mu sportovci. Odkazoval se na to, ţe zá-

věrem tohoto roku to bude dvacet let, co 

byl do funkce přesvědčen a následně zvo-

len, coţ je dosti dlouhá doba, aby mohl 

s klidným svědomím odejít. Na podnět 

některých členů výboru byl nakonec tento 

problém vyřešen tak, ţe novým předsedou 

by se mohl stát hráč, trenér a ligový roz-

hodčí v odbíjené v jedné osobě Zdeněk 

Gabriel. Ivo John přislíbil, ţe do valné 

členské schůze ve funkci setrvá a Zdeněk 

Gabriel se stane na tuto část roku jeho 

spolupracovníkem. Dalších připomínek 

k této otázce jiţ nebylo a návrh byl schvá-

len. 

Během roku 1989 byly v plném 

proudu přípravy na VII. a zároveň posled-

ní Československou spartakiádu, jejíţ 

počátky sahaly aţ do roku 1955. Naše 

ţeny se zúčastnily všech ročníků, vyjma 

roku 1960, kde v tuto dobu byla tělový-

chovná organizace ve značném útlumu, 

přesto se nácvik v počtu dvaceti ţen usku-

tečnil. 

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 16. DÍL 

Výroční schůze TJ Předvoj Mlázovice, členové výboru Lubor Podzimek, 

Ivana Dvořáková a pracovnice MNV Ludmila Bajerová 

Oslavy 120. výročí Sokola, v říjnu 1989. Zleva: Miroslav Štěrba, 

Marie Malinová, členka Sokola od roku 1923. Ocenění předává 

Václav Niedrle, tajemník ČSTV Jičín. 



Nácvičná v roce 1989 stále po-

kračovala a byla přerušena tzv. 

„sametovou revolucí“. Spartakiáda sice 

nakonec proběhla, ale v menším měřítku 

neţ do této doby bylo zvykem. V Praze 

došlo k přesunu na stadion Evţena Ro-

šického, necvičilo se ve všech kategori-

ích a také chyběli slovenští cvičenci. 

Sestavy účinkujících byly sloţeny ze 

zástupců větších měst, proto naše ţeny 

do Prahy nejely. Do nácviku se zapojily: 

Dvořáková Ivana, Dobiášová Eva, Štěr-

bová Věra, Hartmanová Eva, Johnová 

Blanka, Hartmanová Eva ml, Gabrielová 

Lenka, Maťátková Mirka. 

V závěru roku 1989 nás čekaly 

další náročné akce, které nesnesly odkla-

du. V měsíci září byl poloţen asfaltový 

koberec na připravovaný tenisový kurt, 

na který OV ČSTV v Jičíně vyčlenil 

částku 80 tis. Kčs. To byla největší fi-

nanční pomoc přidělená tělovýchovné 

jednotě v Mlázovicích v celé historii. 

Předsednictvo okresního orgánu ocenilo 

značnou aktivitu a hodnotné sportovní 

výsledky, které převyšovaly většinu po-

dobných i daleko větších sportovních 

organizací. 

Pokud by se tato investice jen o tři měsí-

ce opozdila, tak uţ by k realizaci nikdy 

nedošlo, ceny se rázem změnily a dotace 

tohoto typu byly pozastaveny a později 

úplně zrušeny. Cena kurtu byla 

v pozdější době ohodnocena částkou přes 

půl milionu Kčs. 

Mlázovické oslavy: V sobotu 

14. října 1989 proběhly oslavy 120. vý-

ročí zaloţení Tělovýchovné jednoty So-

kol. Datum této významné události se 

řadí mezi významné mezníky v dějinách 

naší obce. 18. říjen 1869 je den, kdy se 

Ladislav Riegl s dalšími našimi občany 

zasadil o zaloţení Sokola v Mlázovicích 

jako jednoho z prvních v kraji.  

Přes dvě stě účastníků se dosta-

vilo na sál mlázovické radnice, aby dalo 

přednost místní  oslavě před televizním 

recitálem národního umělce Karla Gotta. 

Při této příleţitosti shlédli sportovní vy-

stoupení s míčem při doprovodu sviţné 

hudby. V hlavním referátu předsedy TJ 

bylo všechno věrně zachyceno od roku 

1869 aţ po současnost. Výsledky na poli 

sportovním připomínaly vystavené me-

daile, diplomy, poháry a kroniky ze spor-

tu. Přitom přišla řada na oceňování za-

slouţilých členů i těch nejaktivnějších. 

Toto vyznamenání a věcnou pozornost 

obdrţeli: Marie Malinová – ţije 

v domově důchodců a v loňském roce, 

v měsíci září, oslavila své sté narozeniny. 

Členkou je od svých třinácti let a do vý-

boru Sokola za předsednictví Františka 

Horáka byla zvolena v roce 1928. Další-

mi oceněnými se stali: Marie Čapouno-

vá, Bedřich Meixner, Jindřich Čapek, 

Ladislav Mach st., Ing. Josef Votruba, 

Josef Chudoba, Ivana Dvořáková, Lubor 

Podzimek a František Horák. Ivo John 

obdrţel od ÚV ČSTV v Praze veřejné 

uznání I. stupně za zásluhy o rozvoj Čes-

koslovenské tělesné výchovy. 

Po tomto ceremoniálu se uţ 

všichni přítomní těšili na besedu se spor-

tovním komentátorem Čs. televize Pe-

trem Vichnarem, spojenou s promítáním 

diapozitivů z olympijských her v Calgary 

a Soulu. 

Byla to opět v krátkém období 

jedna z velmi povedených akcí tělový-

chovné jednoty, která se svým dílem 

zařadila do povědomí občanů Mlázovic. 

 

Tajemník ČSTV Jičín Václav Niedrle předá-

vá ocenění Ivo Johnovi. Mezi nimi Zdeněk 

Gabriel, nastupující v roce 1989 do funkce 

předsedy TJ Sokol Mlázovice.  

Pokračování příště 

14. října 1989, u příležitosti oslav 120. výročí mlázovického Sokola, zavítal na besedu do Mlá-

zovic známý sportovní komentátor ČST Petr Vichnar. Na snímku v obležení mlázovické mlá-

deže. O této události vyšel článek v okresních novinách Předvoj (viz. použité materiály). 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Upozorňujeme občany, ţe po několika-

měsíčním výpadku byl opět obnoven pro-

voz kamery, která dohlíţí na pořádek ko-

lem kontejneru u hřbitova i na část hřbito-

va. V této souvislosti opětovně opakujeme, 

ţe uvedený kontejner u hřbitova je určen 

výhradně na hřbitovní odpad a jakékoliv 

odkládání domovního, stavebního či jiného 

nevhodného odpadu bude tvrdě pokutová-

no, jako v uplynulých dvou letech. 

● V lednu 2011 došlo k masivnímu sesu-

vu břehu crossové dráhy u koupaliště. 

Po prohlídce s odborníkem na zemní 

práce a se statikem bylo doporučeno 

celý břeh přeskupit a zajistit patkami 

zeminy. Dráha nebyla bohužel vybudo-

vána tak, jak by měla být. V podobě, v 

jaké se nyní nachází, hrozí další sesuv a 

poškození zbytku plochy. I když se jed-

ná o málo využívanou část sportoviště, 

vzhledem k získané dotaci na její vybu-

dování v roce 2005, je nutné zajistit tzv. 

„udržitelnost projektu“ a provoz dráhy 

obnovit. Proto bude odstranění následků 

sesuvu stát městečko další finanční pro-

středky. O rozsahu a způsobech prací 

rozhodnou zastupitelé. 

●  Starosta městečka se sešel s ředitelem 

Základní školy K.V. Raise v Lázních Bělo-

hradě a dojednali prohloubení spolupráce 

mezi obcí a základní školou. Mlázovice 

jsou pro ZŠ jiţ nyní obcí s největším po-

čtem dojíţdějících ţáků. Sál mlázovické 

Radnice bude svědkem pravidelných škol-

ních akademií, při kterých děti předvádí  

veřejnosti své divadelní, hudební a další 

umění. Naší školce byla také nabídnuta 

moţnost navštěvovat den pro předškoláky, 

kde se děti nenásilnou formou seznamují s 

reţimem a prostředím školy. Zvaţuje se i 

moţnost, ţe  bělohradská škola bude vyu-

ţívat naše kino na školní představení. 

 Je neuvěřitelné, jak rychle čas 

letí. Další generace dětí se chystá k zá-

pisu do školy, a přitom se zdá, že jsme 

je nedávno vítali v kolébce na Radnici.  
 Jelikoţ byla v Mlázovicích škola 

bohuţel v roce 2004 z kapacitních důvodů 

uzavřena, musejí zdejší děti jiţ od první 

třídy za vzděláním dojíţdět. Vzhledem k 

autobusovému spojení a vzdálenosti se 

rodiče kloní nejčastěji ke třem moţnos-

tem: Jičín, Ostroměř nebo Lázně Bělo-

hrad. V posledních letech na plné čáře 

vítězí ZŠ K. V. Raise v Lázních Bělohra-

dě. Nyní tuto školu navštěvuje jiţ 20 mlá-

zovských ţáků ve čtyřech ročnících. Dů-

vodů je jistě víc. Nezanedbatelné je jistě 

perfektní autobusové spojení Mlázovice – 

Lázně Bělohrad, plně navazující na začát-

ky i konce vyučování. Mnohem důleţitěj-

ší je ale zcela výjimečný přístup školy k 

ţákům a rodičům. Samozřejmost, s jakou 

tu přihlíţejí na dojíţdějící, mnoţství 

krouţků a volitelných předmětů, provozní 

doba druţiny, uváţlivá volba učebnic, 

speciální péče o jakkoli hendikepované 

děti, ale hlavně vstřícné lidské jednání. 

 Důkazem je i speciální „den ote-

vřených dveří“ pro naše předškoláky. Le-

tos se akce konala ve čtvrtek 13.1.2011 

odpoledne. Vzhledem ke sniţujícím se 

počtům dětí byla uspořádána pro dva roč-

níky dohromady, takţe se přijely podívat i 

děti, které půjdou do školy aţ napřesrok. 

Úvodní informační schůzka ve sborovně s 

panem ředitelem a paní zástupkyní pro 1. 

stupeň sice děti příliš nebavila :-), ale ro-

diče se dozvěděli vše potřebné o zápisu, 

metodách výuky, moţnostech stravování a 

podobně. Poté následovala prohlídka ško-

ly, doslova od sklepa po půdu :-)). Před-

školáčky zatím zajímaly spíš obrázky, 

hračky a akvária s rybičkami. Rodiče, 

často sami absolventi, obdivovali moderní 

ergonomické lavice, interaktivní tabule a 

další vybavení tříd.   

 Z rozzářených očí dětí bylo poznat, 

ţe akce svůj účel splnila, do školy se pů-

jde téměř beze strachu.   

 Tato exkurze zatím nahrazuje jiné 

bliţší seznámení předškoláků se svojí 

budoucí školou. Bělohradské děti totiţ 

chodí na „hodiny“ jiţ několikrát během 

školky. Ani o to nebudou naši školáčci jiţ 

brzo ochuzeni. Mateřská škola a Městys 

Mlázovice v nejbliţší době rozvinou bliţší 

spolupráci se ZŠ Lázně Bělohrad. V plánu 

uţ je Akademie pořádaná na sále Radnice, 

návštěvy ţáků ze ZŠ v našem domově 

důchodců a i ukázková hodina pro naše 

školkové děti. 

Předškoláci na návštěvě v základní škole 

UPOZORNĚNÍ Z KNIHOVNY 

Místní knihovna Mlázovice upozorňuje 

čtenáře, ţe poslední únorový pátek 

25.2.2011 bude z provozních důvodů uza-

vřená. My dodáváme, ţe důvodem uzavře-

ní je účast naší knihovnice Blanky Johnové 

starší, na slavnostním ceremoniálu vyhla-

šování ceny Jivínského Štefana 2010. Le-

tos se koná v Miletíně a mlázovická kni-

hovnice byla nominována na cenu za dlou-

hodobou kulturní činnost. Drţíme palce! 
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Plesovou sezonu v Mlázovicích zahájili myslivci 
 V pátek 14.1.2011 od 20h pořá-

dalo myslivecké sdružení Ostříž na sále 

Radnice v Mlázovicích 41. Poslední leč.  
 Pátek 14. ledna 2011 byl na tuto 

roční dobu nezvykle teplý den, teploty se 

drţely nad bodem mrazu a po sněhu ani 

památky. Jiţ brzy po setmění se mlázov-

ské náměstí začalo plnit auty, okna Radni-

ce zářila do tmy, z kuchyně hospody se 

linuly lákavé vůně.  

 Krátce po dvacáté hodině zaznělo 

tanečním sálem lesnické "Halali". 41. 

Poslední leč byla právě zahájena. Po vel-

mi zábavné uvítací řeči mluvčího sdruţení 

pana Tomáše Paříka to naplno rozjela 

skvělá konecchlumská kapela Levou ru-

kou. A hrálo, tančilo a zpívalo se aţ do 

brzkých ranních hodin. Pouze s malou 

přestávkou o půlnoci, která byla vyplněna 

losováním zvěřinové tomboly. Někdo s 

obrovskou radostí, jiný trochu s rozpaky a 

obavami si odnášel na rameni divokého 

kance, či párek pernaté zvěře. Kupodivu 

bylo letos uloveno i několik zajíců, v mi-

nulých letech se zdálo, ţe se blíţí jejich 

vyhynutí. Zato srnčí bylo v tombole jedin-

né, o to však byla větší radost jeho výher-

ců. Dvě krásné ceny myslivcům věnovali 

také kolegové rybáři - nádhernou štiku a 

ještě lepšího candáta. Velkou raritou byl 

jistě krásný exemplář nutrie. "Šťastný" 

výherce si pro hlodavce za všeobecného 

veselí došel aţ po ujištění, ţe je to velmi 

dobré, dietní maso, trochu jako králík :-).  

 Patron Hubert měl ze svých chrá-

něnců jistě velkou radost, jak se jim ples 

krásně vydařil. 

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ BÁL 

Mlázovičtí hasiči zvou širokou veřejnost 

na svůj tradiční ples, který se koná v pátek 

18. února 2011 od 20.00h na Sále Radnice. 

Tentokrát bude k tanci hrát skupina Mete-

or. Kromě dobré zábavy čeká na návštěvní-

ky bálu velká a zajímavá tombola. Přijďte 

podpořit svoje hasiče a dobře se pobavit! 


