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Divadlo obnovené po několika letech nadchlo diváky

MLÁZOVIČTÍ OCHOTNÍCI SI HRÁLI S ČERTY
.Po delší odmlce o sobě dali vědět mlázovičtí ochotníci. V sobotu 26. 9.
2009 se od 18 hodin konalo na sále
Radnice premiérové představení pohádkové veselohry Jana Drdy, Hrátky s
čertem.
Zcela zaplněný sál hořel nedočkavostí, jak se mlázovickému souboru tento
tradiční divadelní kousek povede. V Mlázovicích má divadlo mnohaletou tradici a
zdejší ochotníci odváděli vždy velice kvalitní práci. O to těžší byla pozice nynějších umělců. Nutno podotknout, že z bývalého osazenstva zbylo jen několik herců, většina souboru se obměnila a to za
nové mladé naděje. Skutečnost, že se zde
divadlu věnuje spíše mládež je skvělá a v
okolí nevídaná věc. Vždyť věkový průměr souboru je kolem 25 let!
Nezkušenost však nebránila skvělým hereckým výkonům. Ba naopak. Většina herců dokonce bravurně zvládala
během hry proplouvat více postavami.
Režisérovi se podařilo velice zdařile rozdělit role, hercům krásně sedly a na výkonech to bylo hodně znát. Vdavekchtivá a

trochu hubatá Káča v podání Anny Skrbkové, poctivý Martin Kabát, kterého
skvěle vystřihl Fanda Skrbek, jenž byl na
jevišti většinu času a navíc hru zároveň
režíroval. Líný a pokrytecký poustevník –
Pavel Macků, krásná princezna Dišperanda – Denisa Macků, líbezný spravedlivý
anděl – Vojtěch Holeček, loupežník Sarka
Farka a zároveň čert – Štěpán Zahradník,
čert pokušitel Lucius – Ondřej Batelka i
čerti Radek Mádle a Karel Špidlen ml.
Všichni byli úžasní. Takřka profesionálním výkonem se blýskl Jindřich Pospíšil
jakožto čert a zároveň Lucifer. Když jako
pekelník spustil hrůzu, mnohé dětské srdéčko poskočilo a i nezbedný chlapeček v
zadních řadách se ujišťoval tatínka, zda je
to opravdu jen „jako“.
Celkový dojem dokreslily vyšperkované kostýmy, které měla na starost
Vendula Čípová, a samozřejmě také kulisy, jejichž autorem je zdejší malíř Jiří
Otruba. Zvuk a světla obsluhoval Milan
Kubíček. Asistenci režie zajistila Ivana
Macků.
Soubor sklidil zasloužený potlesk.

Doufejme, že je úspěch a uznání povzbudily v další práci a můžeme se zase někdy
těšit na podobně krásné představení. Možná by nebyla od věci ani repríza Hrátek,
neboť hodně lidí představení zmeškali a
další by jistě rádi přišli znovu.
Divadlu ZDAR!

Revitalizovaný prostor již osvětlují nová svítidla
V rámci prací projektu „Revitalizace veřejných prostranství městysu Mlázovice“, spolufinancovaného z evropských fondů, jehož realizace probíhá již více než rok, došlo
ke kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Prostor Náměstí a malého náměstí již osvětlují moderní a ekonomická
svítidla.
Projekt revitalizace veřejných prostranství, který městečko realizuje od 16. září loňského roku, má za sebou již několik
etap. Doposud se jednalo výhradně o stavební práce. Každým
týdnem přibývají v Mlázovicích rekonstruované chodníky. V
etapě, která skončila 31. září 2009, došlo kromě stavebních prací, také na kompletní rekonstrukci bodů veřejného osvětlení v
revitalizovaném prostoru.
A tak byla kompletně vyměněna svítidla na Náměstí, v
prostoru Pod Radnicí a na malém náměstí. Zde došlo pouze k
částečné výměně, kvůli kombinaci systému veřejného osvětlení s
nízkonapěťovými rozvody společnosti ČEZ. Některá
svítidla bude možné vyměnit až po provedení kabelizace
ČEZu, proto jejich rekonstrukce nebyla předmětem projektu.
Tam, kde k výměně došlo, byla použita parková
svítidla rakouské firmy Siemens – Siteco a podél průjezdných silnic III. třídy svítidla Astra II italského vý-

robce Nordex. Uvedená svítidla jsou ekonomicky úsporná, mají
dlouhou životnost a esteticky vhodně doplňují veřejná prostranství. Společně se svítidly byly vyměněny i stožáry. Nové jsou
žárově zinkované a minimálně po dobu 50ti let nevyžadují žádný
nátěr. Mlázovičtí obyvatelé si již dnes mohou udělat přesný obrázek o tom, jak bude vypadat osvětlení v celém městečku v
blízké budoucnosti (kompletní rekonstrukce zbylých úseků je
naplánována na rok 2011, společně s kabelizací rozvodů společnosti ČEZ).
Projekt „Revitalizace veřejných prostranství městysu
Mlázovice“ bude ukončen v lednu roku 2011. V jeho rámci dojde v revitalizovaném území k vybudování řady nových chodníků, rekonstrukci veřejného osvětlení, revitalizaci zeleně a výměně městského mobiliáře. Celkové náklady převyšují 3 200 000
Kč, z prostředků NUTS II. Severovýchod byla poskytnuta dotace dosahující téměř tří milionů korun.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH
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.
Před 140 lety jako jedna z prvních
sportovních spolků na českém venkově
vznikla i u nás v Mlázovicích tělocvičná
jednota Sokol. Na svou dobu to byla událost, která hluboce zasáhla do života naší
obce, a svým politickým a kulturním významem přesahovala daleko její rámec.
Stalo se tak po dlouhém jednání
s tehdejšími rakouskými úřady. Svědčí o
tom zajímavá odpověď, kterou obdrželi
zástupci obce po zaslání několikáté žádosti na c. k. místodržitelství do Hradce
Králové. Její text zněl: Nejposlušněji
předkládaje připojené podání Antonína
Hakla, Josefa Plašila a druhů z Mlázovic,
jímž zamýšlené zřízení Tělocvičné jednoty Sokol oznamují, nemohu neupozorniti
na okolnost, že další účel cvičení ve střelbě, jakož i konání přednášek, cvičení ve
zpěvu a tanci, posléze pořádání zábav
nikterak neodpovídá podstatě a poslání
tělocvičného spolku.
Co se žadatelů týká, mezi nimiž i
starosta obce Josef Plašil se nachází, patří
tito, jakož i všichni obyvatelé městečka
Mlázovic vůbec, k nejvraživějším nepřátelům rakouské ústavy z celého okresu
hořického.
V Hradci Králové 18. září 1869
c. k. okresní hejtman Exelín

Ladislav Riegl (1836 - 1914)

Ještě několik podobných žádostí
následovalo, než skutečně dorazilo povolení, založit tělocvičnou jednotu. Když byl
spolek 18. října 1869 konečně ustaven,
zřídila se u domu čp. 145 v hostinci pana
Ladislava Riegla za přispění občanstva
nová tělocvična a o rok později zároveň
krásný sokolský prapor. K tomu se
v Horákově kronice píše, že prapor byl
spolku okázalým způsobem 6. června
1870 od důstojného pána Jana Červenky,
místního faráře, na náměstí posvěcen.
Následuje podrobný popis praporu a hesel
pronesených při jeho svěcení. Při této
slavnosti bylo městečko ozdobeno věnci a
rozličnými národními hesly. Z kostelní věže vlál mohutný červeno-bílý prapor,
vítaje zpovzdálí přicházející hosty.
V předvečer slavnosti dne 5. června bylo
zastaveníčko u matky praporu, panny Vincensie Böhmové a paní Františky Pácalové. Při záři rozličných bengálských ohňů
hrála hudba národní písně, přičemž průvod se ubíral s pochodněmi a lampióny od
matky praporu ke kmotrám.
Dne 6. června v 6 hodin ráno již
vyhrávala hudba, v 8 hodin následovalo
přivítání čestných hostí vlasteneckých
jednot. Odpoledne se mlázovický Sokol
ubíral pro prapor k matce praporu, načež
byl tento na náměstí posvěcen. Po tom
přišlo na řadu zatloukání hřebů s těmito
slovy:
Betty Procházková: Slavně k dílu!
Františka Pácalová: Pravdu sobě mluvme,
dobří spolu buďme!
Vincencie Böhmová: Svornost a bratrská
láska panuj ve Vašem spolku!
Josef Plašil, starosta: Každé hřebu zatlučení, sloužíš nám k utužení!
Jan Červenka, farář: Pevné vůle, tužbě
ušlechtilé – dává Bůh dojíti žádoucího
cíle!
Antonín Hakl, starosta Sokola: Pro národ
a pro vlast!
S proslovem ještě vystoupil František
Pácal, místní lékař, Antonín Zvěřina, lékárník z Jičína a zejména starostové sokola novopackého, jičínského, hořického a
bydžovského, kteří vzdali hold a poctu
tomuto velkolepému a odvážnému dílu.
Této významné akce se účastnily pěvecké
spolky z Bělohradu a Hořic.
Osvícenou řeč měl při svěcení praporu místní farář Jan Červinka, který nakonec provolal hřímavě „NAZDAR“, což
tenkrát od kněze zapůsobilo.
Ani slavnost svěcení praporu se
neobešla bez řádného povolení, které zaslali nadřízenému orgánu. Povolení došlo
v tomto znění:
Vysoké presidium císařského královského místodržitelství!
Výbor tělocvičné jednoty Sokol
v Mlázovicích požádal u zdejšího úřadu o

povolení ke svěcení spolkového praporu
dne 6. června 1870, přičemž zároveň
předložil podrobný program této slavnosti. Poněvadž podle programu, který je
v opise připojen jedná se o slavnost, jejíž
význam nepřesahuje rámec spolkové činnosti, nemám námitek proti jejímu konání.
Konání zamýšlené slavnosti se však povoluje s podmínkou, že předložený program
bude přesně dodržen a že žadatelé převezmou zodpovědnost za zachování klidu a
pořádku.
O tom si dovoluji poslušně podat
toto oznámení.
V Hradci Králové, 26. května 1870
c. k. místodržitelský rada, podpis

Legitimační lístek mlázovického Sokola
Jednota sokolská rozvíjela čilý
život s vlasteneckým zápalem. Spolek
pořádal jmenovitě besedy, zábavy, vycházky do přírody, výlety, zúčastňoval se
táborů lidu na Zvičinu, do Levína a
zejména houfně se zúčastnil táboru
v Konecchlumí. Nový sokolský prapor se
stal chloubou tělocvičné jednoty a i na
vzdálené akce byl okázale nesen. Tento
prapor byl prvním v celém okolí, proto se
s ním jednota zúčastnila i svěcení praporu
v Jičíně.
V dalších písemnostech, které se
z té doby zachovaly, je zaznamenáno.
V roce 1869 založena byla
v Mlázovicích, jako jedna z prvních
v kraji tělocvičná jednota Sokol. Zásluhu
na tom měl Ladislav Riegl, lesní dozorce
na invalidním panství hořickém. Tento
pražský rodák a vlastenec byl ve své snaze podporován obchodníkem Antonínem
Haklem z čp. 3. Dalšími spolupracovníky
se stali Josef Pekař, čp. 101, bratři Robert
Klepl čp. 10 a Václav Klepl – kovář čp.
97, Josef Jiřičko čp. 37 a Josef Řehák čp.
56, kteří se neúnavně starali o získání
nových členů, takže jednota při založení
čítala 30 členů činných a 25 přispívajících. Později přistoupili za členy i občané
z Vojic, Šárovcovy Lhoty, Mezihoří, Chotče, Újezda Sv. Jana a vzdálenějších
Lužan a Kovače.

První tělocvičnu měla jednota
v hostinci „U Města Prahy“ v domě čp.
145, vystavěném na pokraji obce roku
1871. V jeho zahradě byla též zbudována
hojně využívaná dřevěná tělocvična.
V roce 1870 si mlázovičtí pořídili nový sokolský prapor, který byl slavnostně předán 6. června 1870 veřejnosti.
V roce 1878 po vídeňské hospodářské katastrofě nastal všeobecný úpadek a nedůvěra ke spolkovému životu.
Tato krize zasáhla i Sokol v Mlázovicích.
Jednota od roku 1884 živořila a roku
1888 nadobro ukončila svou činnost.
Jmění jednoty a prapor byly 24. dubna
odevzdány
protokolárně
obci
k opatrování.

Josef Plašil (1829 - 1902)
Roku 1890 nastalo opět oživení
sokolské myšlenky, ale o probuzení
k životu se znovu zasadil až v roce 1909
Ladislav Rigl, tehdy již jako 73letý. O
několik let později zapůsobil mocně VI.
všesokolský slet v Praze, který se konal
v roce 1912 a na to hned v příštím roce
proběhlo v Mlázovicích první okrskové
cvičení mládeže i dospělých doprovázené velkou a okázalou slavností.
V roce 1914 byl ustaven tamburašský odbor, jehož zakladateli byli Miroslav Novotný a Antonín Hyršal. Rozsáhlou činnost začal soubor vyvíjet po
osvobození v roce 1918, jak na akcích
jednoty a místních spolků, tak i při sportovních a kulturních akcích v celém širokém okolí. Vystupoval i ve velkých městech jako např. v Hradci Králové, Hořicích, Nové Pace či Náchodě a
v neposlední řadě i v hlavním městě Praze při společném vystupování
s Aritmou Vokovice.
Po roce 1921 čítala jednota kolem osmdesáti členů, ale intenzivnější

činnosti bránil nedostatek tělocvičných
prostor a vlastní spolkové místnosti. Proto v letech 1930–1932 postavila nákladem 55.000 Kč koupaliště a nad ním o
čtyři roky později letní cvičiště o výměře
27 arů. Toto hřiště v létě nahrazovalo
tělocvičnu, čímž mohlo dojít k vůbec
největšímu rozvoji mlázovického Sokola
v celé jeho historii. Za vybudování jmenovaných sportovních zařízení jsme právem vděčni většině jeho tehdejších členů, kteří tato díla vystavěli svépomocí,
neboli brigádnickou prací bez velkého
přesvědčování a ještě s chutí a elánem.
Největší zásluhu na zbudování
sokolských sportovních zařízení měl
bezesporu tehdy 25letý Miroslav Novotný. Byl to člověk oddaný tělovýchovným, národním a mravním zásadám Tyršovým. Novotný se stal typickou osobností mlázovického života mezi dvěma
světovými válkami. Věnoval celý svůj
um a celé své jmění společnému dobru
Sokola a městečka.
Bylo tragikou doby, že tento
dědic starých lázní v Podlesí, spoluvlastník a budovatel třetího a posledního válečného pokusu obnovit slatinné lázně na
náměstí, neměl nakonec ani kde by složil
svou hlavu. Poslední léta prožíval u Albrechtů ve Vojicích a nakonec
v Mlázovicích u Augustina France.
Uplynulo jen několik let a situace v zemi se záborem pohraničního území Němci značně zkomplikovala. Svědčí
o tom příspěvek učitele na měšťanské
škole v Lázních Bělohradě Františka
Divíška na valné hromadě Sokola v roce
1939. V něm jako zástupce okrsku hovořil o ztrátě pohraničního území, přitom
nabádal členstvo k vytrvalé práci, tím
větší, čím nás je méně. V té době
z určitých obav z nastupující německé
rozpínavosti a zastrašování, započali
někteří členové opouštět sokolské řady.
Ve zmiňovaném roce si ochotnické divadlo Sokola dokonce trouflo
sehrát vlasteneckou hru „DOMOV“, kterou v Mlázovicích napsal Josef Hais Týnecký. Sehrána byla v režii Jaroslava
Bažanta, za účasti autora 20. srpna 1939.
Poprvé došlo k rozpuštění Sokola za 1. světové války v roce 1917. Při
slavnostním předávání sokolského praporu staré sokolské generace Ladislav Riegl
a Josef Řehák na tomto shromáždění
k nové generaci ve svých projevech zavzpomínali na doby, kdy se český národ
domáhal svých práv a došlo i ke zmínce
nesvobody od rakouských úřadů. To si
novopacký okresní hejtman vzal jako
záminku k rozpuštění jednoty.
Za okupace v roce 1941 byly
sokolské jednoty rozpuštěny znovu a
Sokol v Mlázovicích tak skončil svoji
činnost podruhé na základě nařízení

okresního úřadu v Hořicích č. j. 320
z prosince 1941.
Poslední výborová schůze Sokola v Mlázovicích se konala 20. 3. 1941
již za velmi vyhrocené situace, téměř dva
roky po vyhlášení Protektorátu Čechy a
Morava. Už 6. 12. 1939 byl zatčen
Gestapem mlázovický rodák František
Sál, který na následky věznění a krutého
mučení 5. června 1940 zemřel. Výbor
jednoty se v roce 1941 skládal z těchto
členů. Starosta Sokola František Horák,
Václav Poledne, Jan Veselý, Josef Jiřičko, Marie Malinová - žije v Domově
důchodců v Mlázovicích), Anna Bažantová (manželka poštmistra), Marie Vovsová, František Chmelík, Karel Havlíček,
Josef Plašil a Josef Valenta.
Sportovní činnost v obci za protektorátu přesto úplně neskončila. Našla
se skupina nadšenců, většinou bývalí
členové Sokola, kteří založili oddíl kopané pod názvem SK Mlázovice. Za celou
dobu války se hrál v obci velmi slušný
fotbal v okresním přeboru Hořicka, vždy
za početné návštěvy diváků.
Po čtyřech letech nucené přestávky se Sokol oživuje a v roce 1946
zahajuje svoji činnost. První členská
schůze se schází 13. února 1947 a do
vedení je opět zvolen kronikář František
Horák. Ve svém projevu nejprve vzpomněl všech bývalých členů tělocvičné
jednoty,
jež
byli
mučeni
v koncentračních táborech a dokonce
popravováni. Členové jim vzdali hold.
Dále
byla
zhodnocena
aktivita
v minulém roce 1946, která již byla dobrá.

František Horák (1878-1960)
Pokračování příště

Proběhlo 23. veřejné zasedání zastupitelstva

Střípky z práce Obecního úřadu

V pondělí 7. září 2009 proběhlo od 19 hodin v jídelně restaurace Radnice veřejné
zasedání zastupitelstva č.23/2006-2010. Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání.

● Lesy České republiky zahájí 1. října

1. Zastupitelé vybrali firmu STAVO MB, s.r.o. Mladá Boleslav, jako vítěze zadávacího
řízení, na rekonstrukci požární nádrže, protože předložila nejvýhodnější nabídku. Projekt
rozsáhlé rekonstrukce, na kterém se finančně podílí i Královéhradecký kraj prostřednictvím Programu na obnovu venkova, začne 16. září 2009. V jeho rámci dojde k vylití
nového dna, včetně hydroizolací a dilatace. Dále bude provedeno vybourání a nahrazení
betonových boků, které se odlamují, schodů a dalších částí. Opravena bude i vrchní část
boků, která je prakticky v celé délce uvolněná. Boky koupaliště budou rovněž opatřeny
speciální vyrovnávací stěrkou a modrým nátěrem.
2. Byl schválen prodej pozemku č. KN 1018/7. Jedná se o další prodanou parcelu v
areálu Cihelna. Tentokrát se novým vlastníkem stala paní Radka Kubátová z Lázní
Bělohradu.
3. Zastupitelstvo schválilo také výpůjčku pozemků č. KN 1344 a KN 166/2 v k.ú. Mlázovice ve prospěch Lázeňského mikroregionu, na dobu 6ti let. Jedná se o pozemky, které
tvoří tzv. Macnarovu uličku. Protože dojde během podzimu k zadláždění tohoto chodníku z dotace mikroregionu, musí být vložen formou výpůjčky do majetku mikroregionu.
Celkové náklady dosáhnou cca 140 000 Kč, mikroregion uhradí 84.000 Kč.
4. S předchozím bodem také souvisí schválení mimořádného příspěvku Lázeňskému mikroregionu ve výši 65 297 Kč. Tento příspěvek tvoří náš podíl spoluúčasti na
zadláždění Macnarovy uličky.
5. Zastupitelé odsouhlasili zřízení trvalého věcného břemena na uložení sítí plynovodu
vybudovaných v areálu Cihelny, ve prospěch společnosti VČP NET, s.r.o., která je od
městysu odkupuje. Jedná se o standardní smluvní podmínku, kterou je výkup podmíněn.
6. Schválena byla také rozpočtová změna č.4/2009, reflektující aktuální stav obecních příjmů a výdajů.
7. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1180 Kč pro občanské sdružení MAS Brána
do Českého ráje, které má územní působnost i v naší obci a jehož hlavním úkolem je
administrace evropského fondu pro rozvoj venkova Leader a přidělování financí z tohoto fondu na rozvojové projekty venkova. Městečko se pokusí z tohoto zdroje získat prostředky na některý ze svých projektů.
8. Schválena byla smlouva na pronájem části vodovodního řádu v areálu Cihelna.
Nájemcem a provozovatelem na dobu neurčitou se stane společnost VOS Jičín, a.s.,
která provozuje kompletní soustavu vodovodu v našem městečku.

Střecha na bytovém domě č.p. 1 se dočkala opravy
V průběhu srpna a září 2009 provedli pracovníci firmy Ruhill Nová
Paka generální opravu střechy na bytovce č.p.1 v Novopacké ulici. Kromě
střechy byly vyměněny i veškeré doplňky, klempířské prvky a instalován nový
hromosvod.
Konec obav ze škod na vybavení
bytů a konec přetékajících kbelíků na půdě, které museli nájemníci vynášet po každém větším dešti. To jsou nejpříjemnější
zprávy pro obyvatele bytovky č.p.1 v Novopacké ulici. Městečko bylo donuceno
odstranit havarijní stav staré střechy, který
již několik let ohrožoval všechny nájemníky. Dům sice prošel výraznou rekonstrukcí v roce 2000, ale střecha zůstala původní
z počátku šedesátých let. Teprve v letošním roce se podařilo nalézt v rozpočtu
peníze na její kompletní opravu.
Staré eternitové šablony praskaly
ve velkém množství, jejich dílčí výměna

byla ovšem téměř nemožná. Vždy během
opravy poškozených kusů došlo k poškození křehkých částí v okolí a situace se
čím dál častěji opakovala. Proto byla stará
eternitová krytina, včetně značně prohnilého podbití demontována, došlo k vyspravení a impregnaci krovu, montáži nových
latí a krytiny. Tentokráte byly vybrány
betonové tašky s akrylátovým nástřikem
KM BETA.
Kromě krytiny byly také kompletně
vyměněny střešní průlezy, lávky, prostupové tašky a další doplňky. Namísto poškozených pozinkovaných okapů byly
namontovány hliníkové, které nekorodují
a nemusí se natírat. Instalován je také nový hromosvod a systém proti padání sněhu
ze střechy. Celkové náklady opravy se
pohybují kolem 280 000 Kč. Střecha na
uvedeném domě jistě sluší okolí, bohužel
podobných problematických má městečko
ve svém majetku ještě stále dost.
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2009 rozsáhlé úpravy lesní cesty v osadě
Mezihoří (tzv. nad Všetečkovými). Práce
potrvají až do konce roku. Poté má být
zpřístupněna pro lesní techniku velká část
lesa nad mezihořským údolím.
● Z dotace, kterou obdrželo městečko
na rozšíření pracoviště CZECHPOINT,
byla pořízena nová počítačová technika
pro pracoviště, které je tak připraveno i
na nové technologie dokladů a procesy,
které teprve stát připravuje.
● Počátkem září 2009 naše městečko
navštívili redaktoři Regionální televizní
agentury. Natáčeli pro regionální zpravodajství TV PRIMA reportáž o mlázovickém kinu, které je zaujalo programem,
marketingovými aktivitami i dlouhodobým
počtem návštěvníků, vzhledem k počtu
obyvatel. Reportáž byla ještě týž den vysílána. Ke shlédnutí je také na webových
stránkách obce.
● V měsíci říjnu bude zahájena rekonstrukce tzv. „Macnarovy uličky“. Po
celé délce bude položena zámková dlažba a na obou koncích položeny snížené
obruby pro snažší nájezdy cyklistů či
kočárků.
● Královéhradecký kraj již podruhé odložil začátek tzv. optimalizace dopravy v
kraji, spočívající v lepší návaznosti spojů,
zvýšení počtu autobusů na vesnicích či
možnosti cestovat na jednu jízdenku. Nový
termín spuštění je stanoven na 20.12.2009.
VSTUPNÍ PORTÁL DO KOSTELA
PROŠEL VÝRAZNOU ZMĚNOU
Během letošního léta byly rozebrány pískovcové sloupy vstupního portálu do kostela, protože hrozilo, že se samovolně zřítí.
Na obrázku dole máte jedinečnou možnost
vidět, jak poté prostor vypadal. Podobný
pohled se pravděpodobně kolemjoudícím
nenaskytnul několik století. Po pečlivé
obnově sloupů došlo i na rekonstrukci
vstupních schodů. Nově je vstup do kostela
také bezbariérový pro vozíčkáře nebo osoby se sníženou hybností. Po opravě trafostanice v loňském roce došlo k zásadní
proměně tohoto reprezentativního prostoru.
Završena by měla být restaurováním pískovcového kříže v příštím roce.

