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Zbytečný požár zaměstnal mnoho hasičů z okolí

HASIČSKÝ BÁL SE ZMĚNIL V OSTRÝ VÝJEZD
Nejprve obleky a kravaty na
hasičském bále, později půlnoční poplach a výjezd jednotky k požáru velké
skládky balíků slámy. Divoký večer,
jako z filmu, zažili mlázovičtí hasiči v
pátek 18. února 2011.
Dobrovolní hasiči v Čechách často
vtipkují, kdo by hasil, kdyţ pořádají bál.
Po pátku 18. února 2011 na tuto otázku jiţ
znají v Mlázovicích odpověď. Ve 20 hodin začal tradiční hasičský bál, s bohatou
tombolou a speciální kuchyní. Většina
místních hasičů, celá výjezdová jednotka a
mnoho hostů. Ti všichni se bavili na sále
Radnice za hudebního doprovodu skupiny
Meteor.
Těsně před půlnocí přerušil hasičský ples ostrý zvuk sirény. Hasiči se okamţitě přesunuli do zbrojnice, kde rychle
odkládali saka a kravaty. Do pěti minut
vyjela cisterna k ohlášenému poţáru obří
skládky velkoobjemových balíků slámy
mezi Mlázovicemi a Svatojanským Újezdem. Na místo dorazili jako první. Postupně přijeli profesionální hasiči z Jičína i
Hořic a dále dvě jednotky SDH Lázně
Bělohrad. Několik desítek hasičů s šesti
cisternami svádělo nerovný boj s poţárem
lisované slámy. Kromě rozsahu poţáru
způsoboval další problémy také nepřístupný terén a velká vzdálenost pro dopravu

vody. Auta musela jezdit aţ na mlázovické koupaliště, kde sání pro cisterny zajišťoval další odřad mlázovických hasičů s
vozidlem AVIA a motorovou stříkačkou
PS-12.
I přes velkou snahu všech zúčastněných se poţár nedařilo uhasit a po poruše manipulátoru Zemědělské a.s., který
skládku rozebíral, bylo rozhodnuto, ţe po
lokalizaci bude ponechán k volnému dohoření, případnému rozhrnutí těţkou technikou v následujících dnech.
Příčinu poţáru vyšetřují specialisté
Hasičského záchranného sboru a Policie
ČR, nicméně neoficiálně u poţářiště zaznívaly názory o pravděpodobném zaloţení ţhářem. Policie by uvítala jakékoliv
svědectví, třeba jen maličkost, které si
někdo mohl všimnout, v inkriminovaný
den, v souvislosti s tímto místem.
Místní Zemědělské akciové společnosti Mlázovice vznikla škoda kolem 230
tisíc korun. Materiál byl totiţ určený k
prodeji na výrobu ekologických peletek na
topení.
Mlázovičtí hasiči v sobotu nad
ránem opět dokázali, ţe jsou připraveni
chránit majetek či zdraví i ve vyhraněných
situacích. Ojedinělý zásah během vlastního plesu jistě zaujme zvláštní místo v kronice SDH Mlázovice.
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ZÁMĚR PRONÁJMU
OBECNÍHO BYTU
Zastupitelé městečka vyhlásili Záměr
č.1/2011 pronájmu obecního bytu v bytovém domě Novopacká č.p.1. Jedná se o
byt s dispozicemi 3+1, o rozloze 97m2.
Byt je bez nábytku, pouze v kuchyni je
k dispozici sektorová kuchyňská linka se
sporákem. Topení je ústřední na zemní
plyn.
Zájemci musí splnit řadu podmínek, blíţe
jsou uvedeny na úřední desce městečka a
veškeré informace také obdrţíte na Obecním úřadě.
Předpokládaný termín nastěhování je
8/2011 (dle rychlosti rekonstrukce).
Ţádosti o tento byt je moţné podávat do
29. dubna 2011 do 12.00h na OÚ. Zde je
rovněţ moţné dohodnout prohlídku bytu.

Čtvrteční cvičení si děti oblíbily
Mlázovické děti mají další možnost vyžití. Několik maminek mělo výborný nápad založit Pohybový kroužek
pro děti. Donedávna za podobnou zábavou musely svoje ratolesti vozit do Jičína, což mělo mnohé nevýhody, finanční
a hlavně časové.
Naštěstí to jsou ţeny činu a tak se
vše rychle rozběhlo. Podařilo se jim sehnat výbornou cvičitelku Veroniku Huťovou. Díky její lásce k pohybu a vlohám k
práci s dětmi ji nemusely dlouho přemlouvat.
Ani s místem nebyl problém, obec
má pro takové účely klubovnu, kterou uţ
několik let vyuţívají místní ţeny na rehabilitační cvičení. V minulém týdnu byla

tato místnost krásně zrekonstruována. Má
novou výmalbu v teplém pastelovém odstínu, byl vyměněn koberec, linoleum i
radiátory. Kdyţ přidáme jiţ dříve vyměněná okna, dá nám to opravdu pěkný
prostor nejenom pro cvičení.
Téměř dvě desítky dětí se schází
kaţdý čtvrtek od 16.30h. Zatím chodí
samé holčičky ve věku od tří do dvanácti,
ale vítaní jsou i kluci. Veronika hodinu
vţdy přizpůsobí momentální sestavě. Zapne se cédéčko s tanečními rytmy a uţ se
jede. Hodina uteče jako nic. Holky se naučí základy aerobiku, ale zahrají si i na
roztleskávačky a také si zaposilují. Zvyknou si na to, ţe před sportem se musí rozehřát, po něm protáhnout a také ţe musí

doplňovat tekutiny. Kaţdý dělá, na co
stačí, jde spíš o zábavu a o to, aby děti
neseděly u počítačů a naučily se hýbat.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 17. 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:
Funkce předsedy tělovýchovné
jednoty se Zdeněk Gabriel ujal 15. listopadu 1989 a všichni členové bývalého
výboru přislíbili, ţe zůstanou i pro další
období na svých místech, Lubor Podzimek jako jednatel a Eva Havlíčková bude
i nadále zabezpečovat finanční stránku
organizace.

Jiří John a nehrající kapitán Josef Vik.
nosti celého sportovního areálu. Čištění
V letech 1992 – 93 dochází koupaliště stále probíhá za nutné spoluk oplocení kurtu na tenis v částce 8.600,- práce se členy místního hasičského sboru
Kč, práce se provádějí brigádnicky se a z nahodilých brigádníků z řad mládeţe a
spoluúčastí obecního úřadu. V tuto dobu spoluobčanů ke spokojenosti aţ do dnešmá organizace 60 řádně platících členů, ních dní.
většinou z řad aktivních sportovců a věrRovněţ v závěru posledních dvou
ných příznivců, odešli starší a přispívající let ve funkci Zdeňka Gabriela došlo
členové.
z aktivity OÚ k likvidaci vyslouţilých
Naše mládeţ nachází v tělocvičně dřevěných kabin a následně se započalo
nový způsob zábavy s názvem sálová ko- s výstavbou nové zděné budovy zapadajípaná. Počet zájemců je značný, ale tělo- cí do okolního prostředí. Bylo vybudovácvičně tato fotbalová hra mnoho neprospí- no několik menších kabin, občerstvovací
vá. Bylo jim doporučeno, aby po dobu kiosek pro letní návštěvníky koupaliště,
zimního období vyuţívali důleţité sociální zařízení a dostatečný
sportovní haly v Lázních prostor pro pořádání menších společenBělohradě, která je pro fot- ských akcí, zejména pro děti, mládeţ a
bal velmi dobře zabezpeče- v nemalé míře i pro pobavení dospělých.
na.
Toto zařízení bylo dáno do provozu ve
Přestoţe aktivita ve velmi krátké době a to jiţ v roce 1994.
sportu nebyla nejúspěšnější,
Z neznámých důvodů, nebo moţná
finanční dotace od OV z nesplněných přání a předsevzetí, které
ČSTV jsou mimořádně štěd- měl Zdeněk Gabriel při nástupu do funkce
ré, takové jako nikdy předsedy, odchází v roce 1996 po sedmi
v minulosti. I v tomto obdo- letech z vedení TJ. Velké plány
bí se dodrţuje tradice ná- s volejbalem se mu nevyplnily, situací byl
vštěv členů výboru při příle- přímo znechucen, proto vše vyřešil odchodem z funkce. Za své krátké období ve
Mlázovické koupaliště v proměnách - snímek z let 1936-1944. Tento ţitosti kulatého výročí oslapohled zaslala matka svému nuceně nasazenému synovi v roce 1942 vence z řad členů TJ. Částka
vedení organizace odvedl kus poctivé
do Německa.
na dárkový balíček byla na- práce, za coţ si zasluhuje naše uznání.
výšena na 250 Kč.
V novém výboru nastoupil do
Bylo to velmi důleţité rozhodnutí
Předseda organizace Zdeněk Gab- funkce předsedy Tělovýchovné organizapro zabezpečení dobrého fungování TJ do
riel byl po dobu 15 let aktivním rozhod- ce Sokol namísto volejbalisty pro změnu
dalšího období. Začátkem 90. let se stále
čím volejbalových turnajů a podařilo se snaţivý a zapálený fotbalista Pavel Herhrál dobrý volejbal v okresním přeboru
mu získat stupeň rozhodčího I. ligy. Za brych. Ve výboru, coţ je velmi podstatné,
mixů, ale tato aktivita se v roce 1992 vyfederativní republiky dokonce vlastnil nadále zůstávají Lubor Podzimek jako
trácí z veškerých dostupných pramenů. To
průkaz rozhodčího pro Českou a Sloven- jednatel, Eva Havlíčková pokladní a dalšíznamená, ţe v tomto roce se v soutěţi
skou republiku. Na závěr své sportovní mi členy předchozího výboru ještě Dagnepokračuje. V kaţdém případě se skupikariéry obdrţel diplom ÚV ČSTV v Praze mar Nováková, Věra Turková a Zdeněk
na volejbalových příznivců schází
a veřejné uznání za zásluhy o rozvoj Čes- Gabriel. Tento výbor opouští Václav Vojk tréninku, tento sport jiţ provozuje jen
koslovenské tělovýchovy.
pro zábavu a vyplnění svého volného čaZa jeho působení ve
su. Odvahu přihlásit muţstvo do soutěţe
funkci předsedy organizace
jim schází a ozývají se hlasy, ţe pro to
také došlo v roce 1993
v současné době nejsou vhodné podmínk nezbytné opravě koupaliště,
ky. Byla to asi pravda, takţe poslední
kde hlavním organizátorem
účast v okresním přeboru zmiňované katecelé této akce jiţ byl obecní
gorie se datuje do roku 1991 a začíná noúřad v čele se starostou Josevá krize mlázovického volejbalu, která jej
fem Hartmanem a místostav minulosti několikrát postihla.
rostou Jiřím Čeřovským. Na
Na druhé straně se menší skupinka
rozsáhlou opravu byly vynanohejbalistů zúčastňuje vyhlášeného turloţeny nemalé finanční pronaje okresního přeboru v Bašnicích, turnastředky a od tohoto období se
je OV SDR v Jičíně a pravidelných střetOÚ stal kaţdoročním garan- Fotografie z roku 1993 - tehdy se začalo s bouráním typických
nutí na Horkách, kde TJ Mlázovice repretem údrţby a provozuschop- kabin a zahájila se první větší přestavba. Dokončena byla v roce
1994, i s výstavbou nového zázemí, které známe dnes.
zentují Milan Kubíček, Miroslav Kinčl,

těch, Ivo John, Ivana Dvořáková a Jiří
Kutnar z důvodů zaneprázdnění v jiných
zájmových organizacích.
V roce 1997 se Pavel Herbrych ve
funkci předsedy TJ snaţí zkonsolidovat
muţstvo nohejbalu a malé kopané, jehoţ
je sám dobrým hráčem. Se svými spolupracovníky uspořádali na hřišti u koupaliště úspěšný turnaj v malé kopané
s umístěním na druhém místě, a v příštím
roce na místě třetím.
Největší sportovní událostí roce
1998 bylo několik sportovních akcí při
VI. sjezdu rodáků a přátel obce. Kupříkladu v sobotu 4. července byla dopoledne otevřena výstava tělovýchovných trofejí a úspěchů mlázovických sportovců a
téţ od 9:30 hod. proběhlo zahájení sportovních soutěţí VI. sjezdu.
Nejprve započal turnaj tenisu,
následně v nohejbalu a naposledy napínavý zápas v odbíjené, jehoţ vítězi se
stali otec a syn Jelínkovi. V tenisu ve
dvouhře 1. Martin Kinčl, 2. Pavel Herbrych, v nohejbalovém turnaji bylo pořadí: Petr Sláma, Ondřej Štěrba a Pavel
Herbrych.
V neděli 5. července od 17 hodin
proběhl slavnostní výkop fotbalového
utkání mezi starou gardou a dorostem
Mlázovic, jehoţ garantem a sponzorem
byl bývalý starosta obecního úřadu Josef
Hartman.
V dalších letech to byly velmi
úspěšné turnaje v malé kopané, kde naši
hráči získali cenná umístění v rámci
okresu. První z nich byla účast na turnaji
o putovní samovar v hale TJ v Lázních
Bělohradě, kde v letech 2000, 2001,
2004, 2008 získali vynikající 2. místa. O
vítězství přišli naši hráči v silně obsaze-

ném turnaji v roce 2004 s muţstvem vším o získání cenných zkušeností a sez Jičína na pokutové kopy 2:1.
hrání všech hráčů.
K těmto aktivitám je třeba přiNaši
volejbalisté
končí
číst pořádané turnaje na našem hřišti u v ročníku 2002/2003 těsně na čtvrtém
koupaliště. Na dobrých výsledcích se místě ze šesti účastníků, coţ je na začáv této době podíleli: Karel Špidlen, Mi- tek dobré umístění. Je to početná skupina
chal Špidlen, Josef Štěrba, Ondřej Štěr- dobrých hráčů, Miroslav Kinčl, Martin
ba, Jan Štěrba, Pavel Herbrych, Vlastimil Kinčl, Milan Dittrich, Marcela DittrichoŠidlo, Roman John, Lukáš Brádle a Petr vá, Petra Holečková, Vlasta Johnová, Jiří
Sláma.
John, Tomáš Komárek, Renata KubíčkoV době působení Pavla Herbry- vá, Karel Všetečka, Pavel Herbrych, Eva
cha ve funkci předsedy v této sloţité do- Pospíšilová a Stáňa Rechcíglová, na něbě sport v Mlázovicích neusnul na vavří- kolik zápasů hostují Karel Vojtěch a Jan
nech, neboť i za jeho působení se znovu Štěrba.
započal v obci hrát dobrý volejbal. Zde
Ročník 2003/2004 – situace pro
ale největší zásluhu o znovuvzkříšení jde na konto
Tomáše Komárka.
V průběhu sezony se hraje několik přátelských utkání a turnajů.
Především vánoční turnaj
v Chomuticích se stává
naší doménou – Mlázovice pravidelně vítězí. Trenérem týmu je bývalý
ligový rozhodčí Zdeněk
Gabriel, vedoucím Tomáš
Komárek, který iniciativou jemu vlastní, přímo
vyburcoval naši mládeţ Současná tvář koupaliště. Po rozsáhlé opravě nádrže, která proběhla
v roce 2009 a 2010. Současně s tím byla vyměněna střecha na budově
k obnovení této dlouhodo- zázemí poškozená vandaly na jaře 2009.
bé tradice.
Přípravou na organizovanou naše muţstvo se na kurtech projevuje
soutěţ jsou i pravidelné letní turnaje, kde podstatně lépe neţ v předchozím období.
se ukazuje, ţe naše odbíjená je na dobré Celková příprava pro soutěţ nebyla podcestě. Je pravdou, ţe během roku 2000 se ceněna a to se náramně vyplatilo. Naši na
dává do kupy ještě několik místních nad- závěr soutěţe skončili ve smíšených
šenců a snaţí se dát dohromady starou druţstvech za Peckou na krásném 2. míspartu. To se povede a zároveň se daří tě.
přivést na volejbal nové tváře. Začíná tak
V sezoně 2004/2005 dochází
výchova několika klíčových k výraznému zlomu. Druţstvo Mlázovic
hráčů, kteří budou v dalších se obměňuje, navíc přichází dvě výrazné
letech tvořit jádro úspěšné- posily a to druholigový Libor Švandrlík a
ho druţstva. Velmi rychle znovu Jan Štěrba. Rovněţ v okresním
se stmeluje nadějný tým, přeboru dochází k velkým změnám starkterý se v roce 2002 přihla- tujících, soutěţ se rozšiřuje.
šuje do okresního přeboru
Tento ročník přináší mlázovickésmíšených druţstev. Po mu volejbalu velký úspěch. Smíšené
jedenácti letech se tak ob- muţstvo v okresním přeboru zvítězilo a
novuje tradice organizované zanechalo za sebou druţstva zvučných
volejbalové
soutěţe jmen, jako Sokol Soudná, Hořice A,
v Mlázovicích. Zároveň se Chomutice, Hořice B, ASPV Jičín, So
jedná o jedinou sportovní kol Jičín.
soutěţ v obci pod hlavičkou
Parta místních nadšenců čistících mlázovické koupaliště kolem roku
Pokračování příště
2000. Tehdy již mělo dnešní tvar. Kromě dobrovolníků s pracemi ČSTV. Ambice nováčka
pomáhá také technika Zemědělské a.s. Mlázovice a obce.
nebyly veliké, šlo přede-

Proběhlo 4. zasedání obecního zastupitelstva

Střípky z našeho městečka

V pondělí 14. února 2011 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva městysu
Mlázovice č.4/2010-2014. Vybíráme zajímavé body z obsahu jednání:
1. Zastupitelé vyhodnotili zadávací řízení na firmu realizující rozsáhlou opravu
havarijního stavu střechy na Kostele Nejsvětější Trojice v Mlázovicích. Kvůli tomuto
bodu bylo vlastně zastupitelstvo svoláno, protoţe městečko podává ţádost o dotaci z
programu Ministerstva kultury ČR a druhou z programu Královéhradeckého kraje a v
obou případech potřebuje jiţ podepsanou smlouvu s dodavatelem. Uzávěrka obou grantů je 28. února 2011, proto muselo zastupitelstvo vybrat vítěze. Tím se stal pan Zdeněk
Tauchman z Nové Paky, který nabídl nejniţší cenu zakázky ve výši 1418293 Kč (cena
zakázky byla 100% vahou jako kriterium výběru). Celkem se zadávacího řízení zúčastnily čtyři firmy. Sluší se dodat, ţe akce bude realizována pouze v případě, ţe Mlázovice
obdrţí obě uvedené dotace.
2. Schváleny byly také účetní ukazatele jako odpisový plán, účtový rozvrh a rozdělení hospodářského výsledku v příspěvkových organizacích městečka.
3. Zastupitelé schválili nájemní smlouvu s paní Janou Špidlenovou na byt č.2 v Novopacké ulici č.p.1. Po dohodě došlo k výměně jejího původního bytu v tomtéţ domě,
protoţe se nachází v havarijním stavu. Po jeho vyklizení započalo městečko s nucenou
rekonstrukcí (především je nutné provést podřezání části budovy proti zemní vlhkosti,
protoţe izolace obvodového zdiva je ve velmi špatném stavu).
4. Zastupitelé zamítli žádost ing. arch. Martina Poura z Hořic o finanční příspěvek
na rekonstrukci cihelny v Šárovcově Lhotě. Městečko nemá dostatek prostředků
ani na vlastní projekty, natož na akce soukromých osob, navíc mimo naši obec.
5. Zastupitelé vyhlásili Záměr pronájmu bytu č.1 v bytovém domě na adrese Novopacká
č.p.1. Byt bude k nastěhování po ukončení rekonstrukce (předpoklad je cca v 8/2011).
Ţádosti je moţné podávat do konce dubna 2011, podrobné podmínky naleznete na jiném místě.
V rámci diskuze byl vznesen poţadavek na sníţení rychlosti při vjezdu do městečka od
Konecchlumí. Mlázovice však nejsou vlastníkem průjezdových silnic. Tím je kraj, proto
bylo doporučeno se s tímto poţadavkem obrátit na správce - Správu a údrţbu silnic.

● Společnost ČEZ Distribuce dokončila v
únoru 2011 projektovou činnost na kabelizaci vedení nízkého napětí v několika ulicích. Veškerá dokumentace by měla být co
nejdříve předána stavebnímu úřadu pro
získání stavebního povolení tak, aby bylo
moţné ještě do konce letošního roku provést veškeré stavební práce. Další část
městečka bude projektována příští rok,
celkově je kabelizace obce naplánována na
3-4 etapy.
● Městečko provedlo v průběhu února
modernizaci klubovny Obecního úřadu,
kde se pravidelně odehrává kondiční
cvičení žen a nově i pohybové cvičení
dětí. Vyměněn byl 30ti letý koberec a
lino, provedena výmalba, opraveno topení a provedeny další drobné údržbové
práce. Před dvěma roky byla v těchto
prostorách také vyměněna okna.
● Koncem února podalo městečko 2 ţádosti o dotace na rozsáhlou opravu střechy
na kostele Nejsvětější Trojice. Pokud uspěje v krajském grantu i programu Ministerstva kultury, práce provede ještě letos.

Mlázovická knihovna se těší velké oblibě
Půjčování knih má v Mlázovicích dlouholetou tradici, již v roce 1894
byla za tímto účelem založena
„Občansko- čtenářská beseda“. Během
své více než stoleté historie se mlázovská knihovna mnohokrát stěhovala.
Nyní se nachází v Radnici.
Knihovnice Blanka Johnová zaznamenává v posledních letech renesanci
knihovnictví a návrat lidí k četbě. Velmi ji
těší, ţe mezi čtenáři je hodně malých dětí,
i předškoláčků. Budiţ díky rodičům a
prarodičům, ţe s dětmi přijdou, a hlavně
ţe jim doma čtou a vedou je tak k lásce ke
knihám a českému jazyku. Další velkou
čtenářskou skupinou jsou pak senioři,
zejména ţeny. Imobilním čtenářům knihovnice duševní potravu dokonce donese
aţ domů. „Asi jako všude, největší úpadek jsem zaznamenala u náctiletých“, říká
paní Johnová, „internet, televize a bohuţel
i horší neřesti jsou pro ně lákavější, snad
nová generace, o které byla jiţ řeč, bude
jiná“.
Knihovna má vlastní fond, čítající
cca 1500 svazků. Velkou pomocí je spolupráce s Knihovnou Václava Čtvrtka v
Jičíně, díky jejímuţ výměnnému fondu se

knihovna rozrostla o dalších téměř 2000
svazků. Tyto kníţky jsou několikrát do
roka obměňovány. Jen díky tomu u nás
knihovna tak dobře funguje a naši čtenáři
mají stále k dispozici nové knihy, tak malá obec jako Mlázovice by na neustálé
doplňování fondu neměla peníze.
Po získání dotace od Ministerstva
kultury byl v naší knihovně zaveden elektronický výpůjční systém a došlo k digitalizaci kniţního fondu. Jelikoţ jsme byli
mezi prvními na okrese, muselo se zpočátku ledacos doladit, ale teď uţ vše funguje téměř bez problémů. Výhodou je
jistě i propojení knihoven po síti (jak s
mateřskou v Jičíně, tak s dalšími malými
knihovnami), takţe se dá okamţitě zjistit,
zda je poţadovaný titul moţné vypůjčit.
Kaţdá knihovna má svojí atmosféru, skoro se chce říci duši, kterou jí vtiskly její knihovnice. U nás se o tuto zásluţnou činnost, jiţ bez mála čtyřicet let, obětavě stará paní Blanka Johnová. Její celoţivotní záliba v četbě a hlavně vzorné
vedení mlázovské knihovny ji vyneslo
letošní nominaci na Jivínského Štefana za
dlouhodobý kulturní počin.
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V lednu 2011 provedli pracovníci městečka odstranění 2 ks lip před zbrojnicí, které již několik let
ohrožovaly kolemjdoucí. Oba stromy byly shnilé a
velmi reálně hrozil jejich pád.

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ KARNEVAL

Mateřská škola Mlázovice, rodiče dětí i
městečko Mlázovice Vás zvou na dětský
maškarní karneval, který se uskuteční v
sobotu 12. března 2011 od 14.00h na sále
Radnice. Pro děti je připravený bohatý
program, diskotéka, soutěţe o ceny i zajímavá tombola.

POZVÁNKA NA DIVADLO
Městečko Mlázovice Vás zve na divadelní
představení, které sehraje v sobotu 5. března 2011, vynikající divadelní soubor Erben
z Miletína, v Mlázovicích na sále Radnice.
Začátek je naplánován na 17.00h. Těšit se
můţete na vynikající komedii "Dědeček,
aneb musíme tam všichni". Představení je
určeno pro dospělé, ale je vhodné i pro děti
cca od 12ti let. Určitě se všichni budou
hodně bavit, dle vyjádření souboru se jedná
o nejpovedenější komedii za několik posledních let. Vstupné zdarma.

