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Obecní úřad čekala příjemná povinnost, za poslední půlrok již potřetí

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ S REKORDNÍM POČTEM MIMINEK
15.3.2008 se v Obřadní síni
Obecního úřadu městečka Mlázovice
konal slavnostní obřad Vítání občánků.
Pro šest mlázovských rodin se sobotní
dopoledne stalo výjimečným svátkem,
jejich děťátka byla uvítána mezi občany našeho městečka.
Poslední vítání občánků bylo v
mnoha ohledech výjimečné. Jednak se za
poslední půlrok, jak uţ název napovídá,
narodil nebývale velký počet dětí, další
zvláštností je, ţe mezi šesti kluky bylo jen
jedno děvčátko. A poslední unikum? Také vám při čtení tohoto článku nehrají
počty rodin a dětí? Je to proto, ţe po více
jak třiceti letech mělo městečko tu čest
přivítat dvojčátka – Ondřeje a Vojtěcha
Firýtovi. Dalšími novými přírůstky do
našeho společenství jsou: Jakub Břízek,
Sebastien Brynych, Petr Letošník, Dominik Kvitský a ona zmiňovaná holčička
Tereza Čeřovská.
I přes vypočtené ojedinělosti probíhal vlastní ceremoniál podle navyklého,
lety prověřeného scénáře. Je zdejším dobrým zvykem, ţe kaţdá rodina podstupuje
obřad sama. Rodiče jsou vţdy s dostatečným předstihem pozváni, po vzájemné
dohodě, oficiálním dopisem na určitý den
a hodinu. Většina rodin sezve na tuto příleţitost své nejbliţší, prarodiče, často do-

konce i praprarodiče, sourozence a podobně. I díky tomu je den obřadu v rodinných
vzpomínkách velmi důleţitým datem.
Rodinu celým obřadem provází
Stáňa Rechcíglová, dává pozor na zdárný
průběh akce. Na úvod ceremoniář přednese slavnostní řeč, této milé povinnosti
se tentokrát ujal zastupitel pan Aleš Kodydek. Součástí projevu je slib, ţe se rodiče
vynasnaţí vychovat ze svého potomka
řádného občana naší vlasti. Rodiče spolu
se svědky tento slib zpečetí podpisem v
pamětní knize. Kniha je vzácným originálem. Kaţdému dítěti, které zde bylo za
poslední léta vítáno, patří jedna stránka
zdobená ručně malovaným obrázkem.
Okrasným písmem jsou do knihy vepsány
nejdůleţitější informace (jméno a datum
narození děťátka, jména rodičů). Následuje zpestření obřadu v podobě recitace
básniček a hry na flétnu, čehoţ se uţ poněkolikáté výborně zhostily Veronika
Huťová a Kateřina Viková. Po slavnostním přípitku dojde k předání malých dárečků pro miminka (Pamětní kníţky, hračky). S přáním ať děťátko roste do síly a
prospívá, a s kytičkou pro maminku, se ke
gratulantům připojuje i pan starosta Tomáš Komárek.
Aby si rodiny mohly Vítání nerušeně uţít a přesto měly na památku vše

zaznamenáno, pořizuje během celého obřadu fotografie zdejší fotografka Blanka
Johnová. Sada fotografií na CD je spolu s
fotoknihou rodině věnována jako pozornost obce.
Jak dokládá pamětní kniha, tento
krásný obřad se, sice s mnohými úpravami a změnami, v Mlázovicích koná uţ od
počátku 70. let minulého století. Však
také mnozí dnešní hrdí rodiče byli sami
podobným způsobem uvítáni mezi obyvatele naší obce. Je moc dobře, ţe se díky
šikovným a obětavým lidem tato krásná
tradice podařila udrţet.

PŘEDNÁŠKA PŘINESLA ZAHRÁDKÁŘŮM
CENNÉ INFORMACE
Odborný lektor ČZS Ing. Luděk
Groh uspořádal v sobotu 8. března
2008, ve spolupráci s obecním úřadem,
velmi zajímavou přednášku na téma
„Moderní pěstování zeleniny“. Více
než třicet návštěvníků se v jídelně Radnice seznámilo s řadou novinek.
Jak eliminovat jedovatou chemii na zahrádce? Jak efektivně na všudypřítomné
slimáky? Jak se správně připravuje kompost? Nebo jak se dlouhodobě zbavit
krtků? Na všechny tyto otázky a desítky
dalších odpověděl přednášející pan Luděk Groh z Teplic nad Metují, který na
pozvání obecního úřadu zavítal do Mlázovic. Tento odborný instruktor ČZS
(Českého zahrádkářského svazu) patří
mezi uznávané zahrádkářské odborníky v
ČR a můţete se s ním setkávat na řadě
akcí, jako je Zahrada Čech v Litoměřicích, Hobby České Budějovice apod.,
kde provozuje certifikovanou zahrádkářskou poradnu. Kromě domácích posluchačů zavítali na besedu také zahrádkáři
z okolních obcí a organizace ČZS v Lázních Bělohradě.
Celá přednáška byla zaměřena na
nové trendy a poznatky v zahrádkaření a
agrochemii, které se objevily v posledních letech. Byly představeny přípravky
na ochranu rostlin nové generace – zcela
bez jedů, stimulátory růstu zvyšující výnos o desítky procent, moderní houby
chránící rostliny před chorobami, zázračné izraelské fólie na fóliovníky, netkané
textilie, lepové desky, biologické příprav-

ky proti řadě škůdců nebo speciální
hmota ze Švédska, která trvale odpuzuje
krtky, hryzce a jiné hrozby dobré úrody.
Velkým hitem je rovněţ holandský
biologický přípravek (hlístice) ničící slimáky, kteří zamořili naše městečko. Zajímavé byly rovněţ informace o nových
odrůdách zeleniny –například kopru bez
květů, který zůstává stále zelený nebo
nedřevnatících kedlubnách. Ohlas způsobila i doporučená technologie výroby
vlastního kompostu, která zaručuje, ţe za
6 měsíců, bez velké námahy, máte doma
krásnou a výţivnou zeminu a také uklizenou zahradu.
Na závěr se přítomní mohli dotázat na problémy, se kterými se potýkají
na svých zahrádkách. Kdo chtěl, mohl si
za výhodné ceny zakoupit řadu přípravků, především těch nejnovějších, na
ochranu a výţivu rostlin nebo osivo nových i osvědčených odrůd zeleniny. Po
více neţ třech hodinách odcházeli všichni
spokojeni a překvapeni, co vše je dnes
moţné a jaké novinky se prosazují do
praxe. Škoda jen, ţe nepřišlo více zájemců. Třeba těch, kteří nevědí, co mají dělat
s posekanou trávou a vozí ji všude po
lese a příkopech. Moţná by si uvědomili,
ţe kromě porušování zákonů a znečišťování okolí, se zbavují toho nejcennějšího,
co mají na svých zahrádkách.

KRAJ ZRUŠÍ NĚKTERÉ
AUTOBUSOVÉ SPOJE
Poslední březnový týden jsme obdrţeli
nepříjemnou informaci o rušení autobusových linek v našem regionu. Krajští zastupitelé pověřili společnost OREDO,
která je regionálním organizátorem dopravy a dopravní obsluţnosti v Královehradeckém kraji, aby sníţila náklady na
veřejnou dopravu. Z tohoto důvodu byly
naplánovány změny v jízdních řádech
autobusů. Našeho městečka se dotýkají
dvě. Zatímco zrušení ranního spoje s odjezdem 4.40h směrem do Jičína příliš
nevadí, protoţe ve 4.55h odjíţdí autobus
další, doslova pohromou je plánované
zrušení „praţáku“ s odjezdem 17.10 z
Jičína do Mlázovic. Jedná se o velmi oblíbený a vyuţívaný spoj, jak lidí dojíţdějících do zaměstnání, tak studentů a chalupářů navracejících se v pátek do městečka. Proto jsme vstoupili v jednání se
společností OREDO. Jediným řešením,
jak linku zachovat je finanční spoluúčast
naší obce. Po náročném jednání o vyčíslení ztrátovosti linky, byl s OREDEM
domluven způsob výpočtu nákladů. Do
konce roku byla ztráta vyčíslena na
16000 Kč. Tři tisíce uhradí Šárovcova
Lhota, která má na zachování také zájem.
Zbytek uhradí Mlázovice. Autobus tak
zůstane zachován a jeho efektivita bude
posouzena koncem roku. Zastupitelé
městečka však výrazně nesouhlasí s takovým způsobem organizace dopravy, protoţe dopravní obsluţnost území je jedním
z hlavních úkolů kraje, nikoliv obce.

Každý čtvrtek patří klubovna maminkám a dětem
Už po několik týdnů se každý
čtvrtek od 15 hodin scházejí v klubovně
na Radnici (naproti tělocvičně) maminky s dětmi.
Jste na mateřské, nebo děťátko
teprve čekáte? Potřebujete trochu zaměstnat svého malého nezbedu? Chcete
aspoň na chvíli vypadnout z kolotoče
domácích povinností? Nebo si prostě jen
rády popovídáte s kamarádkami a necháte zatím děti vydovádět? Tak právě pro
vás je toto pravidelné setkávání jako dělané.
Za tímto skvělým nápadem a jeho
realizací stojí paní Kristýna Robová,
maminka malé dcerky Klaudie. Před několika týdny přišla paní Kristýna na
Obecní úřad s žádostí o poskytnutí vhodných prostor pro setkávání maminek s
dětmi. Pan starosta Tomáš Komárek byl
nápadem nadšen. Jak podotkl, "Něco
podobného tady dlouho chybělo." Vhodné
místo bylo nalezeno okamžitě, ani se ne-

muselo nic upravovat, protože jedna z
kluboven je pro tyto účely zcela ideální.
Místnost je přiměřeně veliká, vytápěná a
podlahu má krytou kobercem. Výhodou je
i blízkost sociálního zařízení. Dosud je
využívána dvakrát týdně skupinou místních žen na rehabilitační cvičení pod
vedením Evy Brychové. Obě aktivity si
navzájem nevadí ani časově ani organizačně. Obecní úřad poskytuje tyto prostory pro obě činnosti zcela zdarma.
Setkání nemá žádný pevný řád.
Každá z maminek si může navrhnout svůj
program. Vše se pochopitelně uzpůsobuje
hlavně dětem a jejich potřebám. Ty si
mohou hrát s přinesenými hračkami, tancovat a cvičit při hudbě a podobně. V
místnosti je k dispozici rychlovarná konvice, stůl a židle, takže si maminky mohou
uvařit kávu nebo čaj a dát si i malé občerstvení. Vše záleží na tom, co kdo přinese.
Maminky plánují, že v letních

měsících by se s dětmi přesunuly do přírody. Chtěly by jezdit na výlety na kolech,
chodit se koupat, pořádat pikniky a mnoho dalších radovánek.
I přes velkou propagaci setkávání
(ve zpravodaji i na webových stránkách)
se zatím mnoho maminek nezapojilo. Je
velká škoda nevyužít této příležitosti!
NEVÁHEJTE A VEZMĚTE DĚTI MEZI KAMARÁDY. PŘIJĎTE SE ODREAGOVAT A POBAVIT SE.

RADNIČNÍ HODINY ZNOVU ODMĚŘUJÍ ČAS
Po osmi měsících se znovu ozvaly
hodiny na mlázovické Radnici. Jejich
typické odbíjení a informace o čase většině obyvatel citelně chyběly. Hodiny
byly zprovozněny po generální rekonstrukci a úpravě na elektronické řízení
času.
Kdyţ se v létě loňského roku začal
hodinový stroj několikráte za den zastavovat, byla pozvána specializovaná firma
HAINZ, která jej posoudila a zkonstatovala několik závaţných závad. Výrok
orlojníků o nutnosti rozsáhlé opravy nebyl
nijak překvapivý – vţdyť hodiny se velmi
často zpoţďovaly nebo předcházely. V
roce 1979, při přestavbě budovy Radnice,
byly hodiny po desetiletích provozu rozebrány. Znovuzprovoznění se stroj čáslavské firmy Adamec dočkal o rok později, u
příleţitosti Sjezdu rodáků. Stroj opravovali i mlázovičtí dobrovolníci. Některé komponenty byly vyrobeny téměř na koleně,
coţ se v přesnosti chodu muselo projevit.
Vzhledem k tomu, ţe v rozpočtu městečka
nebylo s rozsáhlou opravou počítáno, byla
odloţena na rok 2008.
Počátkem února byl celý stroj
demontován a odvezen do praţské dílny.
Opravy se ujal praţský orlojník Otakar
Zámečník, který se stará o nejvýznamnější české hodiny a orloje, ten na Staroměstském náměstí nevyjímaje. Kromě
kompletní repase stroje bylo přistoupeno
k vyjmutí kyvadla, které je příliš choulostivé na rozdíly teplot (způsobuje zpoţďování a předcházení). Došlo k jeho nahrazení elektronickým krystalem, který je
řízen bezdrátovým signálem DCF vysílaným z Mnichova, zaručujícím absolutní
přesnost chodu hodin, automatické přechody zimního a letního času i automatické nastavení ciferníku po delším výpadku
proudu. Kratší výpadek hodiny nezastaví.

Střípky z práce Obecního úřadu

Obecní úřad uzavřel opět smlouvu s
Úřadem práce na zaměstnávání pracovníků
na sezónní veřejně-prospěšné práce. Od
prvního dubna tak budeme mít k dispozici
dokonce dva zaměstnance na pomocné
práce a údrţbu zeleně. Obrovskou výhodou
navíc je, ţe se podařilo získat na tyto zaměstnance dotaci z Evropského sociálního
fondu, který bude hradit plně jejich mzdu,
včetně odvodů. Naše městečko tudíţ nebudou stát ani korunu. Zvýšený počet pracovníků, kteří se budou starat o pořádek v
obci se rozhodně jiţ brzy projeví na vhledu
městečka.
 Během rekordně krátkého času se
podařilo provést likvidaci kalamity po
vichřici EMMA v obecních lesích. Dokonce byl proveden i rozsáhlý pěstební
zásah. Veškeré vytěžené dřevo bylo prodáno za vyšší ceny platné před větrnou
kalamitou.

Druhý březnový víkend se neznámí
zloději vloupali na sběrný dvůr městečka,
odkud si odnesli autobaterie určené k
recyklaci. Na základě toho městečko trvale
Orlojníci vracejí stroj po generální opra- výrazně zvýšilo ostrahu tohoto prostoru i
ostatních obecních objektů. Tento incident
vě zpět na místo na půdu Radnice
zároveň zapříčinil mnohem častější monitoring hlídek Policie ČR, který bude v obci
prováděn.
 Počátkem března započalo městečko
vyklízet areál Cihelny tak, aby bylo
možné provést terénní úpravy a započít
s výstavbou inženýrských sítí. Špatné
počasí nedovolilo odvoz sutí a zeminy
dokončit. Znečištěné silnice v obci poté
uklidili cisternou mlázovičtí hasiči.
 Obecní úřad připomíná občanům, ţe 31.
března vypršel termín, do kterého mají mít
všichni drţitelé psů, dle platné vyhlášky,
Opravou prošly také tzv. cimbály (zvony), zaplaceny poplatky za psy.
 Počátkem dubna začne dlouho očekákteré mají na starost ohlašování čtvrtí
vaná rekonstrukce trafa u kostela.
a celých hodin

Ve čtvrtek 13. března byly hodiny
přivezeny zpět do Mlázovic a vráceny na
Radnici. Společně s tím byly opraveny
rozvody k ručičkovému stroji a cimbály
vydávající charakteristický zvonivý zvuk.
Úpravu doznalo i elektronické natahování
tak, aby odpovídalo dnes platným bezpečnostním předpisům. Orlojníci také zaškolili mlázovického hodináře Ladislava Johna mladšího. Při minimální péči, která se
stroji musí věnovat, se mohou obyvatelé
městečka těšit, ţe po desetiletí uvidí na
Radnici na vteřinu přesný čas.



Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva č.12
V pondělí 17. března 2008 proběhlo jiţ 12. veřejné zasedání zastupitelstva městečka. Vybíráme zajímavé body z jednání:
1) Zastupitelé vyhlásili záměr prodeje nemovitosti č.p.63 v k.ú. Mlázovice (Plašilův dům na náměstí) z vlastnictví městyse Mlázovice.
Záměr obsahuje následující podmínky prodeje:
• nový vlastník nesmí objekt převést (prodejem, darem) na dalšího vlastníka, aţ do doby, neţ bude provedena jeho celková rekonstrukce zakončená kolaudačním souhlasem nebo souhlasem s uţíváním stavby ze strany stavebního úřadu
• nový vlastník musí provést do čtyř let kompletní opravu zevního pláště budovy (střecha, okna, fasáda) nebo musí být do čtyř let provedena zastřešená hrubá stavba (v případě demolice)
• nový vlastník musí dodrţet architektonický styl objektu (tvar oken, střechy, výšku budovy, šířku budovy (jak v případě opravy, tak v
případě novostavby)
V případě nesplnění těchto podmínek bude ve smlouvě zahrnuta klauzule o neplatnosti smlouvy. Tento bod byl důvodem svolání zastupitelstva, mimo dlouhodobý plán. Dům č.p. 63 na Náměstí je jiţ řadu let opuštěný, chátrá a obci dělá ostudu. Proto se posledních
15 měsíců zastupitelé intenzivně snaţí najít pro něj vhodné vyuţití a problém vyřešit. Záměr byl sice vyhlášen jiţ minulý rok, ale tento postup je třeba opakovat i letos.
2) Zastupitelstvo rovněţ zahájilo zadávací řízení na firmu, která bude realizovat stavbu inţenýrských sítí v areálu Cihelna. Osloveny,
na vypracování nabídky, budou firmy OBIS Nová Paka, Chládek a Tintěra Pardubice, Swietelski Hradec Králové, Stavoka Kosice,
Albrecht Mostek a Miroslav Kunt Jičín. Městečko se rozhodlo rozdělit nabídky do dvou etap. V první budou firmy nabízet provedení
všech sítí najednou, ve druhé provedou ocenění jednotlivých sítí. Vybráno bude vţdy nejlevnější řešení tak, aby byla prodejní cena
pozemků, do které se náklady na sítě rozpočítají, co nejniţší.

Nový seriál: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY
Vážení čtenáři,
v příštím roce 2009 uplyne 115 let od zaloţení poštovního úřadu v Mlázovicích. Pošta byla otevřena 17.3.1894 v Nádraţní ulici
č.p. 56. Největší zásluhu na zřízení pošty měl Josef Řehák starší (1846-1927). Velkým dílem se na tom rovněţ podíleli lázeňští hosté
z Prahy. Jeho syn, téţ Josef, o této významné události napsal mnoho zajímavých poznatků a také poutavé paměti ze ţivota v obci na
sklonku 19. a počátku 20. století. Rozhodli jsme se, ţe Vám toto pozoruhodné vyprávění zprostředkujeme formou seriálu na pokračování v našem zpravodaji. Tento materiál zpracoval z historických dokumentů své sbírky pan Ivo John.

I. Úvodem
Starý kamenný dům, v němţ byla
zřízena mlázovická pošta, stal se mým
rodným domem, kde od svého útlého dětství v tomto zajímavém i tak trochu pro
mě tajemném, poštovském prostředí jsem
proţíval svá klukovská léta, léta bujného,
bezstarostného a radostného mládí i pozdějších studentských let.
Není proto divu, ţe své vzpomínky
na tuto dobu mám stále v ţivé paměti,
povaţuji je za své nejkrásnější a vţdy
znovu a rád se k nim vracím.
Ţivot tehdy na sklonku 19. a počátkem
20. století plynul, řekl bych, takovým
klidným a vyrovnaným tempem, bez
zvláštních politických otřesů, zvratů a
mimořádných událostí, coţ se přenášelo
ve formě spokojeného ţití a poměrného
blahobytu i do denního občanského ţivota.
Ţel, ţe tuto moţno říci idylickou
dobu jako zhoubná bouře krutě zasáhla a
navţdy zničila – první světová válka.

II. Poměry před zřízením pošty
Pro celistvost svého vypravování
chtěl bych se jen tak stručně zmínit o dopravních moţnostech před zaloţením pošty, resp. před zřízením ţeleznice, pokud
jsou mně známy z ústního podání i starších písemností.
Ţelezná dráha byla nejblíţe Mlázovic vybudována r. 1871 a to z Ostroměře
na Novou Paku a později dále na Trutnov.
Původní trasa této dráhy měla vést těsně
kolem Mlázovic, avšak rozšafní naši praotcové – jak fáma praví – příliš lpěli na
své půdě, nechtěli se ji zříci, nebo kladli
nepřiměřené poţadavky a všemoţný odpor. A tak se stalo, ţe pro jejich konservativní postoj ţeleznice se, ku škodě příštích
pokolení, Mlázovicím vyhnula a její trasa
se uhnula z Ostroměře přes mezihořské
údolí na Lhotu Šárovcovou a Bělohrad ve
vzdálenosti 3 km od Mlázovic.
Dávno před tím, neţ byla tato ţelez-

nice zřízena a ještě i nějaký čas potom
kvetla doba staré formanské slávy, kdy
bodří formani ve svých fortelných a specielně vybavených vozech s košatinou,
taţených párem silných těţkých koní byli
jedinou dopravní spojí s dálnými kraji.
Také Mlázovice měly svého velmi
populárního formana v osobě Jana Tomka, jinak mlázovického sedláka ze starého
selského rodu, jenţ podle hořického urbáře sahá aţ do roku 1628.
Okruhem jeho formanské působnosti
byly okolní obce, hlavně směrem na Jičín
– Konecchlumí, Kovač, Butoves, ale i
Choteč a Bělohrad. Dvakrát za měsíc jezdil však aţ do Prahy směrem přes Kopidlno k Poděbradům a dále ku Praze na Poříč, kde vţdy zakotvil ve známé formanské hospodě U Černého Orla. Kromě zboţí a zásilek všeho druhu vozil i studentům
prádlo a ţivobytí, jak o tom hovoříval
často i můj otec.
Kdyţ se jednou, bylo to na podzim r.
1851 vracel z Prahy, shledal svůj grunt
v jednom plameni a s ním lehlo tehdy
v Mlázovicích ještě 9 dalších stavení
popelem. Stalo se to neopatrností jednoho
souseda, který střelil z brokovnice po holubovi směrem k doškové střeše a ţhavý
lunt z náboje po výstřelu zaletěl do slaměných došků, které zapálil. Tomek, ač byl
jen nepatrně pojištěn, zbudoval si svou
houţevnatou prací zakrátko nové stavení
z kamene a cihel. Patřil bezesporně
k nejvýraznějším postavám zašlé formanské slávy a doţil se nakonec i jejího zániku, neb zemřel aţ r. 1895 ve stáří 81 roků.

malým počtem obyvatel (asi 350) a slabším hospodářským a politickým významem neměla pro zřízení pošty potřebné
předpoklady. Z obcí onoho kraje bylo
nejvýznamnější a největší městečko Mlázovice s počtem kolem 900 obyvatel, kde
se jiţ tehdy počal rozvíjet domácí průmysl, zejména soustruţnický a byly zde zřízeny r. 1863 lázně v podlesí u sedmi pramenů, kde byla úspěšně prováděna lidová
vodoléčba. Proto také za sídlo pošty byly
zvoleny Mlázovice a 17. března 1894 zde
pošta konečně zřízena. Ţelezniční zastávka byla pak pojmenována: Lhota Šárovcová – Mlázovice. Prvním poštmistrem této
nově zřízené pošty byl jmenován můj otec
a jak jsem často slýchával, měl také on
sám určité zásluhy na jejím zřízení právě
v Mlázovicích.
V Šárovcvoě Lhotě byla však zřízena tzv. poštovna hned u nádraţí
v obchodě smíšeným zboţím a lihovinami, kde se od pradávna říkalo U Víchů,
tam odevzdával také mlázovický postilion
zvláštní pytel s poštou, určenou pro tuto
obec o jejíţ doručení se jiţ postaral invalida p. Vích sám. Naopak zase shromaţďoval a vkládal do pytle poštu ze Lhoty,
určenou k odeslání a odevzdával postilionovi k odeslání vlakem.
Pokračování příště

III. Založení mlázovické pošty, její působnost a organizace
Od vybudování ţeleznice
z Ostroměře uplynulo ještě 23 let, neţ
byla konečně v její blízkosti zřízena pošta. Před tím, pokud se pamatuji z ústního
podání, náleţely Mlázovice do okruhu
pošty v Ostroměři.
Zastávka zmíněné ţeleznice byla
v obci Lhota Šárovcová, která však svým

MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.3/2008, vydáno 31.3.2008, nákladem 270 ks
Vydává: Městečko Mlázovice
Redakční rada: Tomáš Komárek, Martin Vágenknecht, Blanka Johnová
Více informací o dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz

Fotografie pochází z roku 1904. V pozadí
vidíme budovu č.p. 56 v Nádraţní ulici,
která slouţila jako první poštovní úřad v
Mlázovicích.

