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REKONSTRUOVANÁ ŠKOLKA PŘIVÍTALA PŘEDŠKOLÁKY 

Zařízení se těší velké oblibě u dětí i rodičů 

 Období letních prázdnin využilo 

městečko k několika úpravám mateř-

ské školy. Řemeslníci namontovali nové 

stropní dílce, včetně dodatečných izola-

cí a moderního osvětlení. Provedeny 

byly opravy omítek, nátěry všeho dru-

hu a řada dalších prací. 

 Začátkem července byla školka 

uzavřena a dětské štěbetání vystřídalo 

bouchání kladiv a zvuk vrtaček. Započala 

plánovaná modernizace prostor mlázovic-

ké mateřské školy. Jako první nastoupili 

pracovníci specializované firmy, kteří 

demontovali již nevyhovující stropní pod-

hledy. Osadili nové sádrokartonové kaze-

ty, podobné jako na sále Radnice a Obec-

ním úřadě, které splňují dnešní hygienic-

ké i estetické požadavky. Společně s tím 

byl strop zaizolován, což se projeví na 

zvýšené tepelné pohodě a úsporách ener-

gie za vytápění.  

 Se starým stropem zmizela také 

letitá, nevyhovující zářivková světla. Mís-

to nich byla osazena moderní, tichá svíti-

dla českého výrobce, která splňují součas-

né požadavky na osvětlení školních bu-

dov. Výměny se dočkaly také všechny 

zásuvky, vypínače a další elektroinstalač-

ní součásti.  

 Pracovníci obce rovněž během 

prázdnin provedli řadu drobných oprav. 

Osazeny byly nové okenní parapety, opra-

vena poškozená omítka ve vstupní chod-

bě. 

 Poté již nastoupili malíři, kteří 

vtiskli prostorám úplně jinou atmosféru. 

Ve školce to hýří mnoha barvami, jednot-

livé části působí velmi příjemně. Nátěrů 

se dočkaly také všechny kryty rozvaděčů, 

dveře výtahu, zábradlí a další nevzhledné 

části interiéru. 

 Nakonec provedly zaměstnankyně 

školky velmi pečlivý úklid. Školka přiví-

tala první zářijový den více než dvacet 

dětí v novém školním roce. Pro ně jsou 

připraveny rekonstruované prostory, bo-

haté vybavení a především profesionální a 

vstřícné učitelky.  

 Modernizace budovy probíhá ně-

kolikátým rokem. Již dříve byla vyměně-

na okna, upraveno sociální zařízení a ko-

telna či přebudována zahrada s herními 

prvky. I když letošní náklady na rekon-

strukci přesáhly 300 tisíc korun, jsou to 

účelně vynaložené peníze. 

 Mlázovická školka patří na jičín-

ském okrese mezi předškolní vzdělávací 

zařízení s výtečnou pověstí. Však také 

několik rodičů z okolních obcí a měst 

neváhá vozit své děti každý den několik 

kilometrů právě do Mlázovic. Rodiče z 

městečka mají absolutní jistotu, že i v 

dnešní době bude jejich dítě do školky 

bez problémů přijato a bude mu poskyt-

nuta péče na špičkové úrovni. Nejdůleži-

tější ale je, že jí mají rády samotné děti a 

moc se do ní těší. 

 Materiální a finanční dary, stej-

ně tak asistence jednotky hasičů s tech-

nikou. To je náplň pomoci, kterou ob-

čané městečka poskytli obci Višňová u 

Frýdlantu, jedné z nejvíce zasažených 

při srpnových povodních.  
 Velkou solidaritu projevili mlázo-

vičtí občané, když se rozhodli, že pomů-

žou lidem zasaženým ničivými povodně-

mi, které se prohnali Libereckem na za-

čátku srpna 2010. Jednotka SDH Mlázovi-

ce byla vyzvána ze strany Integrovaného 

záchranného systému, aby vyjela na místo 

a pomohla s odstraňováním následku pří-

rodní katastrofy. Několik dní dopředu 

bylo domluveno, že mlázovičtí hasiči od-

jedou do obce Višňová u Frýdlantu. Proto 

se starosta městečka spojil s tamní starost-

kou paní Marií Matouškovou a zjistil, 

jakou konkrétní pomoc potřebují. Dále 

bylo dojednáno, že v průběhu týdne bude 

potřebná pomoc ještě upřesněna podle 

momentální situace. 

 Během tří dnů poskytli mlázovičtí 

občané velmi potřebnou materiální pomoc 

v hodnotě přesahující 10.000 Kč. Přede-

vším dezinfekční a úklidové prostředky, 

prostředky osobní hygieny, nářadí, kbelí-

ky, uklízecí hadry apod. Ti, kteří nepřiná-

šeli materiální pomoc, poskytli finanční 

dar, někdo obojí. Občané Mlázovic dohro-

mady věnovali neuvěřitelných 48450 Kč a 

k tomu ještě obyvatelé a zaměstnanci Do-

mova důchodců dalších 3650 Kč. Celkem 

tedy finanční pomoc ve výši 52100 Kč, 

materiální přes 10000 Kč. Za poskytnuté 

peníze bylo pořízeno 25 ks stavebních 

koleček na úklid, 50 ks repelentů a 24 

párů úklidových rukavic (vše na přání 

zaplavené obce). Ostatní prostředky byly 

předány osobně s materiální pomocí. 

 V pátek 13. srpna 2010 odjeli do 

jmenované obce i mlázovičtí hasiči se 

svojí technikou. Odjezd byl, kvůli závadě 

na cisterně poněkud opožděný, ale přesto 

dorazili na místo. Bohužel, právě z pátku 

na sobotu zasáhly oblast opět intenzivní 

srážky, které zvedly hladiny toků, a část 

obce byla znovu evakuovaná. Hasiči nej-

prve pomáhali s čerpáním vody z lagun za 

obcí, poté pomáhali s úklidem, ale vzhle-

dem k průběhu počasí nebylo možné pro-

vádět další pomocné práce. Proto bylo 

rozhodnuto o jejich návratu domů.  

 Mlázováci prokázali, že jim není 

lhostejný dramatický osud lidí žijících 

několik kilometrů od městečka. Pomohli, 

jak jen bylo v jejich silách. Veškerá tato 

pomoc nebyla přerozdělována přes žádné 

organizace ani sklady, ale byla poskytnuta 

přímo občanům postižené Višňové. Do-

stala se rychle tam, kde byla právě nejvíce 

potřeba. Paní starostka Višňové srdečně 

děkuje touto cestou všem, kteří pomohli. 

 Pouze na vysvětlenou dodáváme, 

že z právního hlediska se nejednalo o fi-

nanční sbírku dle zákona, ale občané Mlá-

zovic poskytli individuálně finanční dary 

občanům obce Višňová. 

MLÁZOVICE POMOHLY ZAPLAVENÉ VIŠŇOVÉ 



 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:  

Dobrých sportovních výsledků a 

velké masové účasti bylo dosaženo na 

běžeckém závodu ze Šárovcovy Lhoty na 

Zvičinu. Tato významná sportovní akce 

byla ve svých začátcích úzce spjata se 

zemědělským družstvem a částečně i s 

naší tělovýchovnou jednotou. Běžci z 

Mlázovic patřili po mnoho let mezi nejpo-

četnější výpravy. Účast byla naší mládeží 

a některými spoluobčany považována za 

jakousi morální povinnost. Byl to závod, 

který byl nejbližší našemu okolí a vedl na 

nepřehlédnutelnou dominantu našeho kra-

je. 

Závod byl založen z jara roku 

1967 a zde je možno říci, velmi šťastnou 

náhodou, o níž by bylo zajímavé se v krát-

kosti zmínit. Předseda sloučeného země-

dělského družstva v Mlázovicích, jinak 

lhotecký rodák Václav Dobeš, při jednom 

rozhovoru s přáteli v místní hospodě navr-

hl sázku o pěší cestu na Zvičinu. Ta zněla, 

jestli jsou skutečně schopni dojít, či do-

běhnout na vrchol tohoto vzdáleného vr-

cholu dříve než za dvě hodiny. Těm, kteří 

to dokážou slíbil, že za každou minutu, 

která bude do tohoto času chybět zaplatí 

jedno pivo, v opačném případě nad dvě 

hodiny budou platit oni. Proto hned druhý 

den se vydali na cestu Josef Zvoníček, 

vedoucí lesního závodu, Josef Podzimek, 

člen JZD, Josef Kadečka st., člen JZD a 

Ladislav Krasl. Pro netrénované účastníky 

to byla sázka velice odvážná. 

Start se uskutečnil ve Lhotě v 

nadmořské výšce 285 m. Po tříkilometro-

vé rovince po čerstvě zasetých polích při-

chází zprvu lehké stoupání, které se začne 

střídat s roklemi a dalšími prudkými kopci 

a následně po zdolání celého údolí, vystří-

dá závěr pochodu dlouhá a únavná cesta 

na vrchol Zvičiny ve výšce 671 m. Výško-

vý rozdíl mezi startem ve 

Lhotě a cílem dá poznat 

každému, co tento běh v 

délce 13,5 km obnáší. Přes 

značnou únavu a vyčerpání 

se podařilo Josefu Zvoníčko-

vi a Josefu Podzimkovi zdo-

lat cestu za 1,35 hod., Josef 

Kadečka a Ladislav Krasl 

došli o 8 minut později. Vy-

hráli dohromady 92 piv a ani 

netušili, že se stali zaklada-

teli dlouhodobého závodu a 

rovněž prvními vítězi. Tento 

docílený čas se Václavu 

Dobešovi příliš nezamlou-

val, bylo proto rozhodnuto, 

že podobná akce se bude 

příští jaro opakovat. Bohužel 

tato úmluva nebyla splněna, 

neboť v tomto roce v jarním 

období zemřelo v obci několik občanů, 

takže bylo ve Lhotě mnoho pohřbů za 

sebou. Říkalo se také, že k tomu částečně 

přispěl politicky neklidný rok 1968. 

Druhý ročník se proto uskutečnil 

9. května 1969 jen s úzkým okru-

hem těch občanů, kteří se o připra-

vované akci doslechli náhodou, 

proto účast byla jen 13 zájemců. 

Absolutním vítězem se stal Ladi-

slav Mach časem 1.26 hod., před 

Jiřím Kutnarem, v ženách byla 

nejlepší Anna Jiřičková ml., čas ji 

ovšem nebyl změřen. Tohoto závo-

du se z Mlázovic ještě zúčastnili 

Vladimír Kutnar, Vladimír Votru-

ba, Ivana Dvořáková, Květa 

Krišpínová, Jana Všetečková. 

Třetí ročník již za účasti čtyřiceti 

běžců se konal až 17. května 1970. 

Absolutním vítězem se stal Ivo 

John časem 1.10 hod. V tomto 

roce vítěz zaběhl čas, se kterým se 

nepočítalo, proto musel počkat na 

autobus, až přiveze časoměřiče, aby tento 

údaj oficiálně potvrdil. Na druhém místě 

doběhl Milan Jezbera ze Šárovcovy Lho-

ty, třetí místo si vybojoval Ladislav Mach 

v čase 1.14 hod, a na 4. místě skončil Jiří 

Kutnar. V ženách byla nejrychlejší Eva 

Tauchmanová, čas ji nebyl měřen. Tohoto 

závodu se ještě zúčastnili Vlastislav Hátle, 

Josef Kadečka, Miroslav Štěrba, Zdeněk 

Gabriel, Josef Jiřičko, Anna Jiřičková. Ze 

Lhoty Josef Zvoníček a Josef Podzimek. 

V pořadí 4. ročník se konal 8. 

května 1971 a zúčastnilo se ho 80 závod-

níků mužů a žen. Jeho vítězem se opět stal 

Ivo John časem 1.04 hod. V absolutním 

pořadí mužů skončil Ladislav Mach na 2. 

místě časem 1.20 hod., na třetím místě 

doběhl Jiří Kutnar. Oba se též stali vítězi 

svých věkových kategorií. Dalšími úspěš-

nými běžci, kteří se svými výkony dostali 

na stupně vítězů z naší TJ byli účastník 

třech ročníků Josef Jiřičko na třetím mís-

tě, Ivo John na 1. místě, Josef Zvoníček 

na 2. místě a Vlastislav Hátle, předseda 

MNV v Mlázovicích, na 3. místě. V že-

nách Eva Tauchmanová na 1. místě, Eliš-

ka Pospíšilová na 2. místě. Eva Tauchma-

nová zvítězila jako v předchozím roce se 

značným náskokem před další závodnicí, 

čas nebyl měřen. Kategorie se nerozdělo-

valy na místní a příchozí. Z mlázovické 

TJ se tohoto běhu zúčastnil celý výbor, 

včetně mnoha dalších běžců. Byli to: Lu-

bor Podzimek, Václav Vojtěch, Eva 

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 11. DÍL 

Zvičina 1971, od levé strany Jarmila Šťovíčková, Marie Dobšová, 

Jarmila Kyselová a Miroslava Lonerová 

Zvičina 1971, od levé strany Radka Kyselová,  

Helena Pospíšilová a Eliška Pospíšilová 



Šídlová, Lenka Kolbabová, 

Radka Kyselová, Eva Vrabcová, Josef 

Hartman, Josef Podzimek ml., Josef 

Gabriel, Josef Mach, Zdeněk Mach, Jo-

sef Mařas, Zdeněk Břízek, Miloš Čeřov-

ský a Václav Kysela. Identifikace účast-

níků byla provedena pouze z fotografií – 

jiná evidence nebyla, proto se ostatním 

účastníkům omlouváme. 

Pátý ročník byl odstartován 7. 

května 1972. K odpolednímu závodu se 

již přihlásilo 114 účastníků ze širokého 

okolí a také několik běžců ze sportovních 

oddílů. Absolutním vítězem se stal Ivo 

Kraus ze Sokola Nová Paka časem 54:20 

hod., na 2. místě za vítězem skončil Ivo 

John za 1.03:55, na 4. místě Ladislav 

Mach čas 1.04:04 a na 6. místě jeho bratr 

Zdeněk. Vítězkou běhu žen se stala Eliš-

ka Pospíšilová v čase 1.44:56, na 3. mís-

tě Vlasta Vojtěchová ml. a na 4. místě 

Anna Jiřičková, všechny z Mlázovic. 

Vítězové jednotlivých kategorií: Do 20 

let 1. Zdeněk Mach, 3. Emil Kůtko, do 

30 let 1. Ladislav Mach a na 2. místě Jiří 

Kutnar, v ženách 2. Anna Jiřičková, 3. 

Lenka Kolbabová. Do 39 let 1. Ivo John, 

2. Josef Zvoníček, 3. Vlastislav Hátle, 

ženy 1. místo Líba Hanzlová. Do 49 let 

1. Jarmila Kyselová, 3. Jaroslava Kody-

mová, muži 1. Josef Mařas. Nad 50 let 3. 

místo Josef Mach. 

Běhu z Mlázovic se ještě zúčast-

nili v pořadí, jak doběhli: Míla Pařík, 

Zdeněk Kutnar, Miroslav Mach, Miro-

slav Votruba, Josef Kadečka, Jiří Fejfar, 

Zdeněk Pařík, Zdeněk Gabriel, František 

Dvořák, Vladimír Kutnar, Josef Novák, 

Josef Jiřičko, Eva Hartmanová, Růžena 

Plašilová. 

Šestý ročník běžeckého závodu 

ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu za počet-

né účasti 172 startujících z 

tohoto počtu 131 mužů se 

uskutečnil 5. května 1973. 

Absolutním vítě-

zem podruhé za sebou se stal 

Ivo Kraus v čase 0.55:15, z 

domácích běžců si nejlépe 

vedl Ladislav Mach, který v 

absolutním pořadí skončil na 

7. místě časem 1.02:35, Jiří 

Kutnar na 9. místě za 

1.04:48 a Ivo John až na 10. 

místě v čase 1.06:15. 

Absolutní pořadí 

žen na 1. místě Helena Po-

spíšilová časem 1.32:40, na 

2. Radka Kyselová a na 3. 

Eliška Pospíšilová. V tomto 

pořadí se postavily na stupně 

vítězů v kategorii do 25 let, 

u mužů 1. J. Kutnar, 3. E. 

Kůtko, do 35 let 1. L. Mach, 

2. K. Loner, Lhota, 3. J. Ma-

šek JZD. Do 45 let 1.  

I. John, 2. J. Zvoní-

ček, 3. Vl. Hátle, ženy 1. J. 

Kyselová. Nad 45 let 2. J. 

Zejda, 3. J. Mach. Další běž-

ce z Mlázovic uvádíme v 

pořadí, jak doběhli: P. Lazar, 

M. Pařík, Vl. Kutnar, Z. 

Kutnar, J. Mařas, J. Kadeč-

ka, J. Podzimek ml., St. Čer-

mák, J. Vik, J. Gabriel, F. Dvořák, L. 

Krejcar. 

Na tomto místě je potřeba po-

dotknout, že předseda organizačního 

výboru Josef Zvoníček od začátku závo-

du startoval za Šárovco-

vu Lhotu. V dnešní době 

a po mnoho let před tím 

je obyvatelem naší obce, 

bydlištěm v Mezihoří. 

Jeho nezištné práce, kte-

rou pro tento závod vy-

konal si váží nejenom 

občané Šárovcovy Lho-

ty, ale i příslušníci naší 

obce. 

Sedmý ročník se usku-

tečnil 4. května 1974 za 

účasti 210 běžců, z toho 

170 mužů z celého Vý-

chodočeského kraje, z 

Prahy, Liberce a Mladé 

Boleslavi. Závod měl 

několik nej. Především 

to byla největší účast ze 

všech sedmi ročníků, 

která do dnešní doby 

nebyla překonána. 

Absolutním vítězem se 

stal Karel Jirout z Pardubic časem 

0.50:15 a tento čas do současnosti též 

nebyl překonán. Největšího zastoupení 

měli závodníci z Lázní Bělohradu v po-

čtu 42 běžců, z Mlázovic 24 a ze Šárov-

covy Lhoty 18 a i v tomto případě to byla 

jedna z nejlepších účastí. 

Z místních závodníků v celko-

vém pořadí skončil na pěkném 9. místě 

Josef Zvoníček ml. časem 0:57:00, na 13. 

místě Ladislav Mach v čase 0:58:20, a na 

14. místě Ivo John časem 0:59:40. V 

historii závodu se též nestalo, aby tři 

závodníci z místních doběhli na Zvičinu 

pod jednu hodinu tak těsně za sebou. 

Absolutní vítězkou místních žen se opět 

stala Helena Pospíšilová za 1:29:05 a v 

celkovém pořadí skončila na 3. místě za 

druhou Zdenou Machovou, manželkou 

úspěšného běžce Ladislava Macha. V 

celkovém pořadí Radka Kyselová skon-

čila na 5. místě, Jiří Kutnar doběhl na 20. 

místě v dobrém čase za 1:02:40. 

Umístění našich běžců 

v kategoriích: ženy 16 – 25 let 1. Helena 

Pospíšilová, 2. Radka Kyselová, 3. Anna 

Jiřičková; muži 26 – 35 let 1. Ladislav 

Mach, 2. Jiří Kutnar, 3. Karel Loner ze 

Lhoty; muži 35 – 46 1. Ivo John, 2. Jiří 

Mašek, 3. Josef Zvoníček; ženy 1. Květa 

Krišpínová, 2. Jarmila Kyselová, 3. Líba 

Hanzlová; 45 – 56 1. Josef Mařas, 3. 

Josef Mach; nad 50 let Antonín Šulc. 

 

 

Pokračování příště 

Zvičina 1971, od levé strany Karel Loner, Ladislav Mach a Jiří Mašek 

Jeden z prvních ročníků Zvičiny - Mlázováci na stupních vítězů.  

Zleva Josef Zvoníček, Ivo John  
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 Zahradnická firma Květ ze Stra-

čova dokončila v průběhu srpna výsad-

by nové zeleně v centru městečka. Nyní 

zbývají pouze detaily.  

 Zahradníci pracovali v městečku 

již od letošního května. Realizovali dlou-

ho očekávanou výsadbu rostlin, v rámci 

projektu Revitalizace veřejných prostran-

ství městysu Mlázovice, který je spolufi-

nancován z prostředků Regionálního ope-

račního programu NUTS II. Severový-

chod.  

 Nejprve přišly na řadu stromy. 

Vysazeny byly úzkokorunné lípy, červe-

ný javor, okrasné akáty, okrasné hrušně a 

javory. Poté byly vysazeny růže, dřeviny,  

konifery a mnoho druhů trvalek.  

 Ihned po výsadbě prošly nové 

rostliny silnou zatěžkávací zkouškou, 

kterou byla červencová vedra. Kromě 

zahradníků pomohli se zálivkou také pra-

covníci městečka a mlázovičtí hasiči, a 

tak vše přestálo bez újmy. To jen potvrdi-

lo špičkovou kvalitu sadby pocházející ze 

školek ARBO-EKO Hradec Králové. 

 V průběhu srpna začalo zakládání 

nových trávníků. Veškeré plochy byly 

nejprve chemicky odpleveleny, poté vše 

dokonale nakypřeno, urovnáno a zaseta 

tráva.  

 Centrum městečka tak dostalo 

novou tvář, která se postupem času, jak 

rostliny mohutní, mění. Jakmile se zapojí 

travní porosty, mohou občané po několika 

letech posoudit výsledek rozsáhlých 

změn. Plnohodnotný pohled však nastane 

až na jaře, v době, kdy četné záhony roz-

kvetou mnoha barvami. 

 Nyní se pouze dotváří detaily tak, 

aby mohl být celý projekt ukočen. 

 Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  Obecní úřad děkuje všem, kteří se zapo-

jili do ankety o budoucí podobě mlázovic-

kého hřbitova. Dotazníkové akce se zúčast-

nilo více než padesát občanů. Nyní ještě 

čekáme na názory ze Šárovcovy Lhoty 

(tam bude dotazník přiložen k obecnímu 

zpravodaji, který vyjde začátkem září). 

Poté bude provedeno vyhodnocení poža-

davků veřejnosti, které bude sloužit jako 

podklad pro rozhodování nového zastupi-

telstva. S výsledky průzkumu Vás brzy 

seznámíme také v našem zpravodaji. 

● V polovině srpna byly vybudovány 

dvě nové kanalizační vpusti na cestě u 

koupaliště, na odbočce k fotbalovému 

hřišti. Kvůli orientaci terénu se do těch-

to míst soustřeďuje velké množství deš-

ťových srážek, které přitékají z lesa a 

louky nad sportovišti. Na křižovatce 

voda tvořila obrovské kaluže, usazovala 

množství bláta a poškozovala komunika-

ci. Srpnové deště ihned prověřili opod-

statněnost tohoto zásahu. Během podzi-

mu bude ještě provedena úprava výko-

pu a křižovatka opravena asfaltovým 

recyklátem. 

●  Obecní úřad oznamuje občanům, že od 

srpna zrušil, z důvodu značné finanční 

úspory, jedno ze svých telefonních čísel 

493 697 056. Nadále je úřad dostupný na 

pevné lince 493 697 223. 

● Během srpna provedli pracovníci 

městečka kompletní osekání příkopů do 

Konecchlumí. I  když se jedná o povin-

nost Správy a údržby silnic, ta ji zane-

dbává a příkopy zarostlé dvoumetrový-

mi kopřivami a jinými plevely, nebyly 

ideální vizitkou příjezdu do Mlázovic. 

 Ani uplakané počasí nezabránilo 

více než šedesáti dětem, aby se vesele 

rozloučily s končícími prázdninami. 

Odpoledne bohaté na zábavu, soutěže a 

překvapení, uspořádal na koupališti 

Zdeněk Fišer a Mirek Dvořák. 
 Poslední prázdninovou sobotu 28. 

srpna 2010 bylo na mlázovickém koupa-

lišti živo. Celé odpoledne zde probíhalo 

„Rozloučení s prázdninami“. Pro děti byl 

připraven zajímavý program, který nepře-

kazilo ani deštivé počasí. Děti školou 

povinné i mladší, si mohly vyzkoušet na 

hřišti střelbu z luku, za asistence rodiny 

Šimůnkových. Přímo na koupališti soutě-

žily v různých disciplínách.   

 S programem pomohli také mlázo-

vičtí ochotníci. Především Hurvínek, v 

podání Jindry Pospíšila, sklidil obrovský 

obdiv. Všichni si mohli opéct buřta na 

pravém táboráku a poté se již vrhnout do 

tancování nebo jen tak pozorovat dění a 

klábosit s kamarády. Po celé odpoledne 

hudebně doprovázel a se soutěžemi po-

máhal Míra Dvořák.  

 Když se setmělo, došlo i na vy-

pouštění světelných psaníček. Snad přine-

sou dětem pohodový nový školní rok. Již 

dnes se však většina z nich určitě těší na 

další prázdniny. 

Foto: Mirek Dvořák 

Děti se rozloučily s prázdninami 

 

 

 

 

 

PÁTEK 24.9.2010  20.00h 
KINO RADNICE MLÁZOVICE 

 

Film, který aspiruje na to stát se nejnavště-

vovanějším po roce 1989. Příběh nejzná-

mějšího českého vězně, natočený podle 

skutečných událostí. Příběh o poměrech v 

české policii a soudnictví. Strhující podí-

vaná, vynikající herecké výkony. Kajínka 

si prostě nemůžete nechat ujít !!!! 

¸
Pozvánka do kina 

K A J Í N E K 

Své dovednosti i zápal pro hru předváděly děti při 

různých soutěžích 

Opékání buřtů patří mezi nejoblíbenější činnosti 

na dětských akcích  

Zahradníci dokončují revitalizaci zeleně 


