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KAMENNÝ KŘÍŢ U KOSTELA
OBNOVEN PO 130 LETECH
Restaurátorský tým provedl kompletní opravu kamenného kříţe stojícího
u vstupu do kostela. Kromě běţných úkonů byl opraven základ sochy a osazen
nový čep kříţe. Akce se uskutečnila s
finanční podporou Lázeňského mikroregionu.
Po několika letech snažení se podařilo provést zásadní restaurátorský zásah na
kamenném kříži stojícím u vstupu do mlázovického kostela. Poslední známá obnova
proběhla kolem roku 1880. I když tato památka není státem registrována, je ceněna
pro svoji detailní propracovanost a původ.
Důvodem započetí restaurátorských prací
byla velká eroze kamene, nečitelnost nápisů
a také nestabilní základový blok, který celou sochu nesl. Pravděpodobně dodatečným
sesednutím zeminy došlo k prasknutí základového kamene a poklesu části monumentu. Hrozilo tak jeho zborcení.
Ještě větší překvapení však čekalo
na restaurátory při demontáži díla a jeho
převozu do ateliéru. Čep, který zajišťoval
usazení vrchní části kříže, byl zcela uhnilý a
následkem toho došlo k prasknutí části kamene. S celým křížem bylo možné pohybovat po letmém dotyku, takže i v této části
hrozil samovolný pád. To nikdo nepředpokládal, protože ze země nebyla vada patrná.
Proto byl vyroben nový nerezový čep, aby
se situace již nemohla opakovat. Kříž byl
důkladně očištěn, následovalo vytmelení
výdrolů a prasklin kamene, obnovení nápisů a zlacení. Poté došlo k impregnaci, která
zaručí ochranu před vodou, mechem a nečistotami.
Mezitím pracovníci městečka provedli vybetonování nového základu, s využitím starých pískovcových bloků. Mezi

sochu a základ byla vložena hydroizolace,
aby nedocházelo k postupnému pronikání
solí do kamene. Kříž se koncem listopadu
vrátil zpět na své místo. Během jarních měsíců bude ještě provedena korekce tmelů a
další zvýraznění historických nápisů.
Restaurování bylo provedeno díky
poskytnutí dotace ve výši 48 000 Kč ze
strany Lázeňského mikroregionu, z Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje pro rok 2010. Dalších 32 000 Kč přidalo městečko z vlastního rozpočtu. Ceněná
památka dostala péči, jakou dlouho potřebovala. Během uplynulých tří let byla rekonstruována v tomto prostoru trafostanice
společnosti ČEZ, nově vyzděny vstupní
portály, rekonstruovány schody a vytvořen
bezbariérový nájezd. Nyní se opravy dočkal
kříž. Vstup do areálu Kostela Nejsvětější
Trojice je konečně o mnoho důstojnější.

DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM DOMŮ V MLÁZOVICÍCH
V průběhu měsíce prosince 2010 či ledna 2011 obdrží asi polovina vlastníků nemovitostí v
Mlázovicích (těch, kteří toto pozvání neobdrželi v loňském roce) od Stavebního úřadu v
Lázních Bělohradě pozvání na projednání stavebního povolení k přípojkám do kanalizace
od domů, které vlastní. Jedná se o zákonný proces, který je spojen s žádostí městysu Mlázovice o vydání stavebního povolení na rekonstrukci kanalizace. Vlastníci nemovitostí
budou proto pozváni k projednání na OÚ Mlázovice. Vaše účast na projednávání je však
zbytečná, protože přípojky již existují, v případě rekonstrukce kanalizace půjde pouze o
jejich výměnu ve stávající trase. Zákon ale předepisuje i v tomto případě stavebnímu úřadu,
aby vlastníky nemovitostí pozval k projednání. Všichni pozvaní se samozřejmě mohou
zúčastnit, ale jde pouze o formalitu a spíše o ztrátu času, takže pozvání lze ignorovat.

Z obsahu vydání:

● pozvánka do kina
● ze zastupitelstva
● cvičení pro děti
● provoz knihovny
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TOMÁŠ KOMÁREK POKRAČUJE
VE FUNKCI STAROSTY
Novým místostarostou byl
zvolen Ing. Aleš Kodydek. Zastupitelé na ustavujícím zasedání rovněţ
zvolili předsedy a členy finančního i
kontrolního výboru.
V pondělí 8. listopadu 2010
proběhlo Ustavující zasedání zastupitelstva městečka Mlázovice č.1/20102014. Starostou se opět stal jednomyslně Tomáš Komárek, na postu místostarosty dochází ke změně. Rovněž jednoznačně byl zvolen Ing. Aleš Kodydek.
Volby proběhly veřejným hlasováním,
v naprostém poklidu.
Kromě statutáních zástupců
městečka ustavili zastupitelé také finanční a kontrolní výbor. Předsedou
finančního výboru se stal Stanislav
Bytnar, kterého doplní členové: Bc.
Simona Votrubová a Marcela Hu'tová.
Kontrolní výbor povede jeho dosavadní
šéfka Ing. Irena Fišerová, doplní ji Ing.
Kristína Robová a Lenka Brodská.
Zastupitelé pokračují v mnohaleté tradici. Zřekli se odměn za své
členství v obecním zastupitelstvu. Zastupování zájmu mlázovických
občanů považují za čestnou funkci. Městečku tak ušetří peníze, které
může použít jinde na svůj rozvoj.
V navazující diskuzi občané
ocenili práci dosluhujícího zastupitelstva a starosty městečka. Staronový
starosta poděkoval za důvěru a slíbil, že
bude pokračovat ve stylu práce, který
započal před čtyřmi roky. Těšit se můžeme na přátelský a otevřený úřad naslouchající potřebám občanů a rozvoj
městečka, který bude realizován dle
dostupnosti financí na jednotlivé projekty. K témuž přání se připojil i nový
místostarosta.

OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNY BĚHEM VÁNOC
Místní knihovna v Mlázovicích oznamuje svým čtenářům, že bude mít otevřeno naposledy v pátek 17. prosince
2010 a poté až 7. ledna 2011. Dva pátky 24. prosince 2010 a 31. prosince
2010 bude z důvodu státních svátků
uzavřena. Knihovna proto doporučuje
čtenářům, aby se včas předzásobili výpůjčkami na vánoční svátky.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 14. DÍL
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 roce 1980 se konal IV. Sjezd
rodáků a přátel obce, který se uskutečnil
ve dnech 25. - 27. července, nejenom v
Mlázovicích, ale i v Chotči, Šárovcově
Lhotě a Svatojanském Újezdě. Organizátorem byl občanský výbor, zájmové a
společenské složky Národní fronty pod
záštitou
MNV
Mlázovice.
Naše sportovní organizace se zapojila ukázkou tělovýchovy mládeže a výstavkou sportovních trofejí v nové tělocvičně. Rovněž se uskutečnil velmi zdařilý turnaj v odbíjené na kurtech u koupaliště.
Po celý rok 1981 pokračoval
okresní volejbalový přebor mužů Jičínska,
jehož první část proběhla na podzim předchozího roku. Z počáteční euforie, že máme opět další volejbalový tým v soutěži,
přišlo po dvouleté účasti značné zklamání.
Soutěž byla zatížena dlouhými cestami do
Kopidlna, Libáně, Jičína, Nové Paky, Hořic a dalších obcí.
Veškerou dopravu zajišťovali
vedoucí mužstva Lubor Podzimek a některý z hráčů
vlastnící auto. Měření sil s
mužstvy velkých měst bylo
navíc nad síly našich hráčů,
proto byla účast v soutěži v
další části ukončena.
Účastníky přeboru
byli: Zdeněk Gabriel, Václav Vojtěch, Miroslav Štěrba, Jaromír Pour, Milan Dittrich, Karel Křapka a Miroslav Kinčl.
V roce 1981 se
uskutečnil v nové tělocvičně
místní turnaj v nohejbalu,
kterého se zúčastnilo šest
celků z TJ a zemědělského
družstva. Další ročník se
znovu sehrál v příštím roce
1982 v zimním období a z
tohoto měření sil byla z nejlepších hráčů sestavena
družstva pro další soutěže v
okresním měřítku. Dobře si
vedli Jaroslav Hrnčíř, Miroslav Vích, Jiří John, Miroslav Kinčl, Miroslav Všetečka, Pavel Vích, Miloš Čeřovský, Miroslav Štěrba a
další.
V roce 1983 byl
tento turnaj již sehrán jako I.

ročník o Pohár února za účasti šesti mužstev TJ a JZD a silných celků z Chotče a
Horek. Vítězem se stalo mužstvo TJ
Předvoj ve složení: Mirek Vích, Mirek.
Kinčl, Jaroslav Hrnčíř a Jiří John. Následující tři ročníky se odehrály vždy v únoru bez velkých změn v účasti. Pouze V.
ročník odehraný 8. února 1987 zaznamenal větší změnu ve složení mužstev. Konečné výsledky: 1. místo Sokol Horka II.,
2. místo Sokol Bašnice, 3. TJ Předvoj, 4.
ZPA Nová Paka a Horka I., 5. a 6. JZD
Mlázovice.
Za období konání sedmi ročníků
do roku 1989 vyhrávali většinu turnajů
hráči ze Sokola Horek zásluhou neúnavného nadšence a dobrého přítele J. Chrtka.
Výjimkou byl první a poslední VII. ročník, ve kterém po delší době zvítězilo
mužstvo TJ Předvoj Mlázovice, 2. místo
SSA Nová Paka, 3. Sokol Horka, 4. družstvo místního JZD. Vítězné mužstvo hrálo
ve složení Jiří John, Miroslav Všetečka,
Miloš Čeřovský a Pavel Vích.
Družstva oddílu nohejbalu dosahovala mimo tento turnaj pozoruhodných
výsledků a dobře se zapsala do povědomí
sportovní veřejnosti nejenom v obci, ale i
v rámci okresu Jičín.
V prvé řadě již v roce 1981 získali naši muži 1. místo v okresním přebo-

ru zemědělců v Bašnicích a rovněž zvítězili na turnaji 18. ledna v Lázních Bělohradě. Dobré bylo i umístění na velmi
silně obsazeném turnaji OV SDR v Jičíně,
kde na Poháru února po dva roky za sebou
získali 2. místo.
Potěšitelné na činnosti a úspěších
oddílu bylo to, že po odchodu kvalitních
hráčů Štefana, Ivana a Pavla Samkových
v roce 1978 a ztrátě zájmu o tento sport
některých dalších členů, vyrostli pro toto
období náhradníci, kteří citelnou mezeru
velmi dobře zaplnili. Tomuto sportu se v
rámci místních turnajů také věnovali Jiří
Horčička, Milan Kubíček, Luboš Holeček,
Miroslav a Ondra Štěrbovi, Lukáš Vojtěch
a Josef Vik.
Z kulturních akcí je třeba vyzvednout tradiční máje s vyváděním děvčat a průvodem po obci za doprovodu
kapely, následnou odpolední zábavou a
večerní májovou veselicí. Máje se v tomto
desetiletí konaly ještě v letech 1980 1982. Tato činnost si získala oblibu v širokém okolí a stala se pravidelným dostaveníčkem mnoha přátel této zábavy. V
roce 1971 až do uváděného roku 1982,
kdy se máje bohužel konaly naposledy,
proběhlo bez jediné absence plných dvanáct ročníků a v žádném případě jsme si
nepřipouštěli, že tato jarní úspěšná a vel-

Tradiční mlázovické máje v roce 1980, pořádané TJ Sokol

mi navštěvovaná akce tak neočekávaně skončí.
Proč k tomu došlo? Hlavním
důvodem byl generační problém, tedy
nedostatek děvčat. Doba se měnila a dívky ve věku osmnácti let si připadaly, že
jsou na májovou oslavu již staré. Jakékoliv přesvědčování bylo marné, nezbylo
nám nic jiného, než tuto společenskou
akci přerušit do lepšího období. O obnovu krásné májové tradice se po jednadvacetileté odmlce pokusila 10. května 2003
Osvětová beseda a její neúnavný kulturní
propagátor a nadšenec Pavel Macků za
spolupráce paní Zdeny Rechcíglové. Akce se vydařila na výbornou, slavnostní
odpoledne bylo zakončeno večerní zábavou. Bohužel toto snažení opět po roce
zaniklo.
16. února 1982 se uskutečnil
velmi navštívený maškarní ples s bohatou tombolou a účastí přes padesát ma- Cvičenky na V. celostátní spartakiádu v roce 1980. Stojí zleva: Ivana Dvořáková, Miroslava Lonerová,
cvičitelka Jarmila Kuželová, Eva Tarantová, Věra Štěrbová, Eva Hartmanová, Eva Dobiášová. Dole zlesek, příští sobotu za spolupráce základní
školy se konal dětský karneval.
V roce 1983 se předseda TJ Ivo Jičíně, ten první 19. července se uskutečV další části věnované sportovní John zúčastnil za okres Jičín celostátního nil jako přebor zemědělců a poslední 18.
činnosti TJ se zmíníme pouze okrajově o sjezdu ČSTV v Praze. Tělovýchovná prosince byl hrán jako vánoční turnaj OV
aktivitách té doby.
jednota měla v této době 162 platících ČSTV.
V roce 1982 se uskutečnil v členů.
Umístění v jednotlivých střetnuRadimi volejbalový turnaj, kde jsme zísS velkým nadšením byl v roce tích byla pozitivní. Získali jsme dvě prvkali 1. místo, na podobném střetnutí ve 1983 obnoven oddíl odbíjené smíšeného ní místa, dvě druhá a jedno čtvrté místo.
Staré Pace 3. místo. Téhož roku 12. pro- družstva, které se zároveň přihlásilo do Mlázovickou tělovýchovu reprezentovali
since uspořádal OV SDR nohejbalový okresního přeboru. Družstvo zasluhuje Jaroslav Hrnčíř, Miroslav Vích, Miroslav
turnaj o Samovar, naši hráči skončili na velké uznání, neboť hned v prvním roce Kinčl a Jiří John.
druhém místě.
skončilo na 2. místě v okrese za Sokolem
V následujícím roce 1984 v so15. ledna 1983 se naše mužstvo Pecka. V dalším rozehraném ročníku pro botu 18. ledna se konal volejbalový turv odbíjené zúčastnilo zdařilého turnaje, rok 1984 bylo mužstvo uprostřed soutěže naj v tělocvičně Jiskry v Hořicích s umísjehož pořadatelem byla STS Hořice, tam až na 4. místě, ale v závěrečné části se těním na 3. místě. Další turnaj pořádalo
jsme získali 3. místo. V témže roce 14. vypracovalo opět na 2. místo.
JZD Kumburk Stará Paka v sobotu 14.
srpna se naši volejbalisté zúčastnili popuHráči, kteří tuto soutěž zahájili a února, naši byli třetí.
lární volejbalové Dřevěnice, jejich účast také v ní úspěšně pokračovali, byli: Lu24. února se konal v Jičíně pod
se opakovala i několik dalších ročníků. bor Podzimek, Václav, Karel a Dana patronací OV SDR okresní přebor vesVe většině případů obsahovala soupiska Vojtěchovi, Milan Dittrich, Marcela Dit- nické mládeže ve stolním tenisu a naše
trichová,
Zdeněk mužstvo získalo 3. místo. Nohejbalový
Gabriel, Karel Křap- turnaj v Radimi se konal 12. července
ka. Velkou posilou se 1984, kde jsme obsadili 3. místo, v závěstal příchod dalších ru roku 21. prosince se nohejbalisté zúhráčů Jaromíra Pou- častnili turnaje v Horkách, kde poněkolira, Jana Štěrby, Mar- káté skončili třetí.
cely Dobešové, Ilony
Volejbalisté se s tímto rokem
Kučerové z Lužan a rozloučili na turnaji v Hořicích, z těloLidky Gabrielové- cvičny Střední zemědělské technické
Měsťanové, Mirosla- školy si přivezli 2. místo.
va Kinčla a Heleny
Z popovické cihelny bylo přiveBernkopfové.
zeno 25 tun antuky na oba volejbalové
V roce 1983 kurty.
sehrálo mužstvo noVýbor TJ na svém zasedání
hejbalu nejvíce turna- vznesl návrh, aby členové, kteří dovrší
jů v celé historii to- kulaté životní jubileum 50, 60, 70, 80 let
hoto sportu. 8. 2. to a výše, obdrželi pozornost v podobě dárMáje 1969. Zleva František Dobiáš, Jana Donátová, Jiří Kutnar, Dana byl turnaj osvobození
kového balíčku v částce 200,- Kčs. Tento
Víchová a Ladislav Mach
ve vojenské posádce návrh byl výroční členskou schůzí přijat.
v Jičíně, 22. 1. okres- Ještě v tomto roce bylo odměněno čtrjména: Lubor Podzimek, Václav a Karel ní přebor v Radimi, 6. 3. turnaj o pohár náct členů.
Vojtěchovi, Jiří Kutnar, Mirek Kutnar, SSM, 23. června pohár OV SDR v Jičíně
Miroslav Votruba, Zdeněk Gabriel.
na počest celostátní zemědělské olympiáPokračování příště
dy. Dva poslední turnaje byly sehrány v

Proběhlo 2. zasedání zastupitelstva

Střípky z práce Obecního úřadu

Vzhledem k mnoha bodům, které bylo nutné projednat, se zastupitelé dohodli, že
nebudou zdržovat chod městečka a svolali své druhé zasedání ve volebním období 2010
-2014, ihned po zasedání ustavujícím.Přinášíme zajímavé informace z průběhu jednání:
1. Protože se bude před koncem roku v zástavbovém území u koupaliště kolaudovat
první dům, stanovili zastupitelé název nové místní komunikace, která v tomto prostoru
vznikla. Jedná se o komunikaci tvaru písmene T, uprostřed zástavby. Bude se jmenovat
„Cihelna“. Prakticky tak zůstane zachováno po dlouhá léta zažité pojmenování, které
každý zná a má vazbu na provoz někdejší mlázovické cihelny v této lokalitě.
2. Schváleny byly také dvě smlouvy se společností ČEZ Distribuce na vznik věcného břemene uloţení kabelového vedení. Konkrétně se jedná o nové vedení a přípojku na konci Mlázovic, směrem na Konecchlumí.
3. Zastupitelé rovněž schválili nákup pozemku č. KN 132/11 v k.ú. Mlázovice, o výměře 99 m2, za cenu 25 Kč/m2 od společenství vlastníků bytové 6ti řadovky v Hořické
ulici. Jedná se o pozemek, který se nachází pod chodníkem vedoucím ke hřbitovu.
4. Odsouhlasen byl také prodej některých kusů vybavení školní kuchyně. Jedná se
o vály, dřezy, troubu, plynový vařič, robot a některé další drobnosti. Uvedené vybavení je morálně i fyzicky zcela zastaralé, po uzavření školy v roce 2004 pro něj
městečko nemá ţádné vyuţití. Proto zastupitelé uvítali nabídku paní Evy Lámrové
z Lázní Bělohradu, která některé části odkoupila.
5. Schválen byl nákup pozemku č. KN 12/5 v k.ú. Mlázovice, o výměře 12 m2. Jedná se
o pozemek ležící pod chodníkem v Jičínské ulici, v blízkosti prodejny potravin. Při
změně majitele domu č.p. 12 bylo geodetem zjištěno, že stavba chodníku zasahuje na
soukromý pozemek. Výkupem tak budou dány vlastnické vztahy do pořádku.
6. Ze zcela shodného důvodu vykoupí městečko pozemek č. KN 563/11 o výměře 49
m2 od manţelů Noskových v Mlázovicích. Tento pozemek slouţí jako přístupová
cesta ke sběrnému dvoru obce.
7. Městečko vyhlásilo Záměr č. 9/2010 prodeje pozemku č. KN st. 244/1 v k.ú. Mlázovice. Jedná se o pozemek pod prodejnou smíšeného zboží Jednoty s.d., který patří obci.
Pozemek nebyl nikdy stavebníkem převzat, proto je nutné vlastnické vztahy zesouladit
se současným stavem, proto městečko navrhuje jeho prodej.
8. Zastupitelé také schválili prodej pozemku č. KN 563/9 v k.ú. Mlázovice o výměře
294 m2, za cenu 65 Kč/m2, manţelům Janě a Lubošovi Noskovým z Mlázovic. Tento pozemek tvoří část zahrady u jejich rodinného domu poblíţ sběrného dvora. Na
základě vyhlášeného záměru prodeje byli jedinými zájemci o jeho nákup.
9. Schválen byl také minimální počet přítomných dětí pro běžný provoz místní mateřské
školy. Tento počet je nutné mít stanoven ve školním řádu pro případ, že dojde k mimořádné události během školního roku (např. velká nemocnost, apod.). Zastupitelé se
shodli na minimálním počtu tří dětí, při kterých školka může přijmout zvláštní provozní
opatření. I v tomto případě však musí posoudit individuálně stav v jednotlivých rodinách dětí, které ve školce budou. V případě, že se o tyto děti nebude mít možnost nikdo
postarat (prarodiče v penzi, maminka na mateřské s dalším sourozencem, směnující
rodiče a podobně), je školka povinna přijmout tyto děti i přes pokles pod stanovenou
hranici tak, aby rodičům nebyly způsobeny komplikace při výkonu jejich zaměstnání.
Byla tak splněna povinnost ukládající uvedení minimálního počtu dětí ve školním řádu,
na druhou stranu nechtějí zastupitelé městečka v žádném případě způsobit komplikaci či
neřešitelnou situaci pro rodiče dětí, protože nároky na zaměstnance se stále zvyšují a na
péči rodiče o dítě je brán čím dále menší ohled.

● V letošním roce se museli obyvatelé

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
Veronika Huťová zve Vás i Vaše děti na
cvičení pro nejmenší (cca od 3 do 8 let),
které se bude konat každý čtvrtek od
16.30h do 17.30h v klubovně Obecního
úřadu. Začátek je ve čtvrtek 6. ledna 2011
(sraz u bočního vchodu Radnice k tělocvičně). Vstupné je 10 Kč. Děti si přinesou
cvičební obuv, oblečení a lahvičku s pitím.
Cvičení se bude opakovat každý čtvrtek od
16.30h. Veronika se na Vás moc těší :))
MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ
č.11/2010, vydáno 30.11.2010,
nákladem 270 ks
Vydává: Městečko Mlázovice

6. ROČNÍK VÁNOČNÍ VÝSTAVY
Pořadatelé Vás zvou na její šestý ročník,
který se koná na sále Radnice v následujících dnech:
Pátek
17.12.2010 15h - 20h
Sobota
18.12.2010 10h - 20h
Neděle
19.12.2010 10h - 14h
K vidění budou Betlémy, výtvory místních umělců, dobové pohlednice Josefa
Kadečky a mnoho dalšího. Pro malé i
velké bude připravena výtvarná dílnička.
Můžete se těšit i na tradiční vystoupení
loutkového divadélka v podání obyvatel
místního domova důchodců, které se koná v pátek od 17.30h. Vstupné je dobrovolné.

městečka obejít bez kulturního programu
při rozsvěcení stromu na Náměstí. Důvodem byla vysoká nemocnost školkových
dětí, které nemohly nacvičit svoje vystoupení a také duplicitní vystoupení dětí ze ZŠ
v Lázních Bělohradě, kvůli kterému se
rovněž nemohly zúčastnit. Věříme, že tyto
překážky již příští rok nebudou a slavnostní rozsvěcení mlázovického stromu proběhne podle plánu.
● Městečko neuspělo se svojí ţádostí o
dotaci na Rekonstrukci a dovybavení
Sběrného dvora, kterou předkládalo do
Státního fondu ţivotního prostředí. Důvodem neúspěchu nebyla nekvalita projektu, ale bodovací kritéria, která výrazně znevýhodňují malé obce. Protoţe je
kompletní dokumentace akce připravená, podá městečko lehce upravenou ţádost opětovně při další výzvě, která se
předpokládá v průběhu jara 2011.
● Po dohodě Obecního úřadu a Mateřské
školy nebyla v letošním roce pořádána
Mikulášská nadílka na sále Radnice. Došlo
ke shodě, že pro malé děti (pro které akce
byla především určená) to znamenalo
„trojitého Mikuláše“, což bylo příliš. Nyní
si školkové děti mohly užít celý čertovský
týden ve školce, všichni ostatní měli možnost pozvat Mikuláše s čertem pro děti
domů. Zda-li bude Mikulášská zrušena
definitivně nebo se vrátí, rozhodne další
diskuze školky, zastupitelů i názory rodičů.

Pozvánka do kina

¸

PÁTEK 10.12.2010 20.00h
KINO RADNICE MLÁZOVICE

ROMÁN PRO MUŢE
Vynikající nová česká komedie podle scénáře nejčtenějšího českého autora Michala
Viewegha. Ve filmu se představí česká
herecká špička, v čele s Miroslavem Donutilem.
PROGRAM BOHOSLUŢEB O VÁNOCÍCH

Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad
Vás zve na tyto bohoslužby v Mlázovicích:
24.12.2010 1 6 .0 0 h Půlno č ní mš e
25.12.2010 7.30h Boží hod - Mše svatá
26.12.2010 7.30h Štěpán - Mše svatá
1.1.2011
7.30h Nový rok - Mše svatá
2.1.2011
7.30h Mše svatá

