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STÁT ZAHÁJIL DIGITALIZACI MLÁZOVICKÉHO
KATASTRU. VLASTNÍKŮM HROZÍ, ŢE PŘIJDOU
O POZEMKY ČI JEJICH ČÁSTI
Katastrální úřad zahájil v městečku problematickou digitalizaci katastrální mapy. Tento postup vnese do
majetkoprávních vztahů vlastníků nemovitostí značný chaos. ČTĚTE POZORNĚ!
Na dlouhé roky rozhádaní sousedé,
řada soudních sporů, ztráta pozemků či
jejich částí, posuny parcelních hranic. Tak
může skončit právě zahájená digitalizace
katastrální mapy v Mlázovicích. O co
vlastně jde? Jaká z ní plynou pro vlastníky nemovitostí rizika? Lze tomu předejít?
Počátkem devadesátých let se stát
rozhodl, že musí dát do pořádku katastr
nemovitostí a katastrální mapu, které jsou
základem dokladování vlastnictví nemovitostí v České republice. Evidence byla
zatížena množstvím chyb, jejichž původ
lze hledat hluboko v minulosti.
Zmíněné zpřesnění, tzv. digitalizaci katastru nemovitostí, lze provádět dvojím způsobem. První zahrnuje přesné zaměření stávajícího stavu v terénu příslušné obce (hrany domů, zahrad, plotů, zdí,
silnic, apod.). Zjištěný stav se poté zavede
do vlastní evidence, která obsahuje přesné
údaje. Protože se však jedná o zdlouhavý
a finančně náročný proces, vymysleli čeští úředníci druhou variantu, tzv. digitalizaci katastrální mapy. Prakticky v teple
kanceláře, provede pověřená firma či pracovníci katastrálního úřadu přeměnu několika starých map na počítačová data.
Bez ohledu, jaký stav je skutečně v daném místě. A právě tímto nesmyslným
způsobem nyní probíhá úprava katastrálních údajů v řadě obcí na Jičínsku, Mlázovice nevyjímaje.
Na území městečka existuje v současné době pět různých forem evidence
nemovitostí. Všechny obsahují řadu chyb
z minulosti, ať již z důvodu nedokonalého
rozlišení mapy, nepřesného měření, v
důsledku zákonů z různých období, které
nebraly v potaz nedotknutelnost soukromého vlastnictví či z důvodu realizace
dalších problematických úkonů, vycháze-

jících z doby totality, první republiky,
Rakousko-Uherska, ale dokonce i z období až 200 let nazpět. Uvedené chyby, nepřesnosti a problémy, stát procesem digitalizace katastrální mapy „hodí na krk“
vlastníkům dotčených nemovitostí. Je
však třeba připomenout, že oni nejsou
těmi, kteří nesou odpovědnost za jejich
vznik. Odpovědný je stát, který by měl
jednoznačně zajistit nápravu.
Problém je v tom, že po digitalizaci mapy mohou přijít vlastníci o některé
pozemky nebo jejich části, může se snížit
výměra vlastněných ploch nebo dojít ke
změně hranic u parcel či domů užívaných
po desetiletí. Hrozí také, že se vlastník
dočká nové hranice pozemku se sousedem uprostřed obýváku. Dopadů však
může být více. Pravděpodobnost těchto
nepříjemností je v Mlázovicích obrovská.
Při dílčích měřeních v terénu jsou prakticky pokaždé zjištěny odchylky oproti katastrální mapě (často velmi závažné).
Stát sice namítá, že všichni budou
mít příležitost se k návrhu digitalizovaného katastrálního operátu vyjádřit, ale jen
těžko si lze představit, jak osmdesátiletá
babička kontroluje průběh digitální hranice svého pozemku a i v ostatních případech, bez reálného zaměření v terénu,
nemá vlastník šanci mnoho problémů v
nové mapě odhalit. V některých menších
obcích, kde digitalizace již touto formou
proběhla, vyvstala logicky řada sousedských sporů či soudních pří o průběh hranic jednotlivých parcel. Stát tak zbytečně
zasel mezi občany hádky a nevraživost.
Lze říci, že proces digitalizace
katastrální mapy (bez zaměření skutečných hranic pozemků a staveb v terénu)
může znamenat zásadní zásah do majetkových práv občanů, který nemá obdoby
ani v období nedávné totality. Nikoho to
nezajímá, odpovědné orgány se tváří, že
se jich to netýká, nikdo v tom nevidí problém. Vše si mají mezi sebou vyřešit
vlastníci.
Co tedy mohou majitelé domů a

pozemků proti takovémuto bezpráví dělat? Samozřejmě je nutné vyvíjet tlak na
odpovědné představitele státu a zainteresovaných institucí (Katastrální úřad, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Ministerstvo pro místní rozvoj, poslanci, za
zvážení stojí i podnět k Ústavnímu soudu). Jedinou jistotou je však nechat si své
nemovitosti zaměřit geodetem, ještě před
dokončením digitalizace (v Mlázovicích
je plánováno do konce roku 2012). V
tomto případě bude do digitalizované
mapy převzat nový, upřesněný údaj odpovídající skutečnosti. Bohužel, veškeré
investice si však musí vlastník hradit ze
svého.
Vzhledem ke složitosti a závažnosti situace připravuje městečko Mlázovice
informační schůzku všech vlastníků nemovitostí (domů, chalup, zahrad, lesů,
polí), kde chce podrobně informovat o
nastalém problému a případně poradit, jak
dál (schůzka se uskuteční v pátek 6. května 2011, od 19.00 hodin na sále Radnice
v Mlázovicích). Bylo by dobré, kdyby se
zúčastnil minimálně jeden zástupce z každého domu či chalupy (rovněž vlastníci
pozemků, polí a lesů). Městečko zároveň
nabízí všem svým občanům bezplatné
poradenství týkající se digitalizace, pomoc při jednání s katastrálním úřadem,
uzavírání smluv a podobně. Zároveň bude
činit veškeré možné kroky ke korekci
tohoto znepokojivého stavu.

Namísto pořádku vnese připravovaná digitalizace
katastru do území městečka chaos

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 18. 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:
Hráči se kromě vlastního
sportu snaží také o zlepšení prostředí, ve
kterém hrají, proto v květnu 2004 dochází
ke generální rekonstrukci volejbalového
kurtu u koupaliště. Dvouměsíční práce se
provádí za velmi nepříznivého počasí
kompletně brigádnicky domácími hráči.
Akce je finančně kryta sponzory, které též
zajistil Tomáš Komárek a také za spolupráce obecního úřadu. Oprava proběhla v
celkovém nákladu 60 tis. Kč, kdy došlo k
rozšíření hřiště, ubagrování okrajových
břehů, olemování kurtu plastovými obrubníky, úpravě podloží a výměně antuky.
Též bylo provedeno částečné oplocení,
vybudování laviček, přívodu vody na kurt
a k dalším terénním úpravám. Hřiště již
od počátku získává respekt hostujících
hráčů a funkcionářů.
Další sezona 2005 – 2006 okresního přeboru přichystala soupeřům ještě
větší překvapení, Vítězi se stali muži Sokola Mlázovice a mužstvo mixů skončilo
na druhém místě. Vítězství našich mužů
znamenalo postup do krajského přeboru.
Tento ročník přinesl mlázovickému volejbalu největší úspěch v novodobé historii
tohoto sportu.
V sezoně dalšího ročníku okresního přeboru v mixech 2006 – 07 získalo
naše mužstvo opět 1. místo a muži v krajském přeboru skončilo až na 8. a tudíž
posledním místě. Byla to dobrá zkušená,
ovšem soutěžit s mužstvy velkých měst
nemělo sebemenší šanci na lepší umístění.
Závěrem roku 2006 rezignoval
Pavel Herbrych na funkci předsedy TJ
Sokol z důvodů odchodu za rodinou do
Nové Paky. Za desetileté období ve funkci
předsedy organizace vykonal velký kus
záslužné práce, kdy se snažil o dobrou a
prospěšnou činnost ve prospěch nevelké
skupiny nadaných a dobrých sportovců té
doby. Zde je nutné ještě poznamenat, že
zásluhou Pavla Herbrycha se podařilo
uvést v život dlouhodobě připravované
předání majetku TJ Sokol. Záměr se podařil s významnou pomocí Václava Nýdrle,
tajemníka OV ČSTV v Jičíně a v součinnosti se starostou OÚ Jiřím Čerovským.
Koupaliště, hřiště na kopanou, oba kurty s
přilehlými pozemky byly bezúplatně v
letech 1992-94 předány obci Mlázovice.
Správcem majetku se stal se stal obecní
úřad.
Již v krátkém období se ukázalo,
že tento záměr byl správný, neboť tělový-

chova dlouhodobě nemá na růžích ustláno
a není schopná tento majetek spravovat a
udržovat. To se už zakrátko projevilo v
získání peněz na rozvoj obecních sportovišť. Stačí uvést několik příkladů: V roce
2008 došlo k přebudování a otevření nového sportoviště na bývalém asfaltovém
kurtu, na němž byl položen koberec s
umělým povrchem. Tento projekt byl dotován Královehradeckým krajem, který
přispěl částkou 200 000 Kč a jeho předpokládaná životnost je zaručena na dobu 30
let. O rok později v roce 2009-2010 proběhla generální rekonstrukce koupaliště.
Mlázovice na tuto velkolepou akci obdrželi 500 000 Kč, rovněž z rozpočtu našeho
kraje, z Programu obnovy venkova. Do
třetice byla v roce 2010 na budově koupaliště provedena výměna střešní krytiny,
poškozené vandaly. Oprava střechy stála
obec 180 000 Kč, které musel OÚ zajistit
zařazením do plánovaných investic na
úkor jiné akce.
Do funkce předsedy TJ Sokol byl
roku 2007 zvolen zase pro změnu zanícený a dobrý volejbalista Jiří John ml., členy
výboru se stali Milan Dittrich, Zdeněk
Břízek, Karel Všetečka, Vlasta Johnovájednatel a dále Dagmar Nováková, která
je členkou výboru TJ od roku 1972.
Započala nová volejbalová sezona ročníku 2007 – 08, kdy naši muži po
neúspěchu v kraji skončili v okresní soutěži až na 4. místě, smíšené družstvo se do
okresního přeboru nepřihlásilo.
Další sezona 2008 – 09 dopadla
pro naše volejbalové mužstvo smíšených
družstev dobře, skončilo na 1. místě, bohužel počet účastníků v okresním přeboru
v tomto období poklesl na pouhé tři účast-

níky. Rozehraná soutěž sezony 2009 – 10
okresního přeboru mixů je po podzimní
části pro naše mužstvo příznivá, je na 2.
místě a počet účastníků se opět navýšil na
pět sportovních celků. Při dobrém složení
mužstva je zde velký předpoklad opětovného umístění na předním místě tabulky.
V celém období od roku 1990 až
do současné doby se velmi výrazně odrazila apatie a nezájem celé české společnosti o veřejné dění, společenské akce,
sport nevyjímaje. Přesto je možno říci, že
sportovní aktivity podle daných možností
v Mlázovicích nezanikly.
Volejbal v určité etapě dokonce
slavil značné úspěchy. V sezonách 2004 –
2007 zažíval obrovský rozvoj a vyvolával
velký a značný zájem hráčů a místních
diváků. Hlavním posláním byla účast v
okresním přeboru, ale kromě této dlouhodobé soutěže, se naši hráči zúčastňovali
také mnoha turnajů s dobrými výsledky,
mezi něž patří letní turnaj mixů ve Vysokém Veselí v roce 2009, kde naše mužstvo obhájilo dobré druhé místo. Mlázovičtí vzorně reprezentovali svoji obec na
Vánočním turnaji v Chomuticích, na silně
obsazeném turnaji volejbalové Dřevěnice,
na Cyrilo-Metodějském střetnutí na Pecce, na prestižním volejbalovém zápolení v
Jaroměři a dalších akcí v rámci okresu.
Neméně dobrého úspěchu dosáhlo i naše fotbalové mužstvo v malé kopané, které ve IV. V. a VI. ročníku v letech
2005 – 06 – 07 na vyhlášeném turnaji v
Lukavci, stalo se třikrát za sebou celkovým vítězem. Každý rok obdrželo velmi
hodnotné ceny a za troje vítězství i putovní pohár do osobního vlastnictví. Za skvě-

Mistrovský tým Voljebalu Mlázovice v okresním přeboru mixů 2004/2005. Nahoře zleva: Jan Štěrba,
Lukáš Orct, Karel Všetečka, Tomáš Komárek, Jiří John, Libor Švandrlík, Zdeněk Gabriel (trenér). Dole
zleva: Vlasta Johnová, Renata Kubíčková, Martin Kinčl, Stáňa Rechcíglová, Eva Pospíšilová, Petra Holečková, Marcela Dittrichová, Milan Dittrich.

lé výkony bylo ještě Obecním
úřadem v Lukavci odměněno dalším
krásným pohárem. Toto mužstvo se též
zúčastnilo VIII. a IX. ročníku v letech
2008 – 09 s umístěním na 2. a 1. místě. O
skvělé výsledky se dle pořadí nejvíce
zasloužili Michal Špidlen, Karel Špidlen,
Josef Štěrba, Tomáš Sláma, Milan Kubíček, Lukáš Brádle, Miroslav Vích a Zdeněk Fišer. Několik hráčů z těchto turnajů
se též pyšní oceněním; Milan Kubíček
pro nejlepšího gólmana a Michal a Karel
Špindlerovi pro nejlepší střelce. 23. srpna
2008 se též uskutečnil na hřišti u koupaliště celodenní turnaj v malé kopané pod
názvem Jamu CUP, vítězem z osmi
účastníků se stalo mužstvo Sokola Mlázovice.
Mezi dobré sportovní úspěchy je
nutné zařadit i vítězství Jiřího Johna ml.
a Zdeňka Břízka na turnaji v plážovém
volejbalu ve sportovním areálu ve Vojicích. Na letním střetnutí v roce 2005
přesvědčivě získali 1. místo z celkového
počtu dvanácti dvojic.
V závěrečném poohlédnutí za
140. výročím mlázovického Sokola nám
pouze zbývá doplnit některé mimořádné
výkony našich mládežnických sportovců.
V krajském měřítku za rok 2000 se umístili na žákovském turnaji Jindřich Lyczkowski na 2. místě v hodu míčkem a
Milan Kubíček skončil v kraji na 3. místě
ve víceboji. O devět let později při svém
druhém závodě v životě na okresní soutěži v hasičském sportu – kategorie jednotlivců 6. června 2009 získal vynikající
2. místo.
Nejpozoruhodnějších výsledků
dosáhla velmi všestranná a talentovaná
sportovkyně Sára Špidlenová, která v

roce 2007 v Evropských atletických
hrách dětí a mládeže v Brně ve skoku
vysokém získala 3. místo. V následujícím roce na stejných závodech opět v
Brně za účasti mládeže a dorostu z dvanácti evropských zemí ve skoku vysokém se stala již vítězkou.
Na závodech EUROPEAN
KIDS ATHLETICS GAMES v kategorii
dívek ročník 1995 získala opět zlatou
medaili. Porazila velmi dobrou německou závodnici ze sportovního oddílu.
Vítězství Sáry Špidlenové můžeme považovat za zisk neoficiálního titulu mistryně Evropy ve skoku vysokém v této věkové kategorii. Mimo tyto nejprestižnější
mezinárodní závody se též zúčastňovala
dalších sportovních akcí v rámci škol
jičínského okresu a Královéhradeckého
kraje. Na přeborech školy „Vánoční laťka“ 7. 12. 2007 a 10. 12. 2008 získala v
obou případech 1. místo. Těmito sportovními výkony velmi dobře zastupovala
naši obec, neboť se na ostroměřské škole
stala „Sportovcem roku“ 2008/09, kde v
počtu hodnocených 39 závodníků bezpečně zvítězila s počtem 301 bodů. Stalo
se to poprvé, kdy žákyně z Mlázovic
tento titul získala. Mezi hodnocenými
skončil na 14 místě také Karel Špidlen se
ziskem 50ti bodů.
Sára byla úspěšná i v dalších
disciplinách, zejména atletickém čtyřboji
(běh na 60m, hod míčkem, běh na 800 m,
skok vysoký), který se konal v Jičíně v
roce 2008. Tam v počtu dvanácti závodnic zvítězila. Na následném krajském
přeboru v Pardubicích na přeborech žactva a dorostu obsadila v silně obsazeném
klání krásné 2. místo. Ve skvělých výkonech pokračovala i v roce 2009 na atle-

Mladí mlázovičtí fotbalisté, kteří reprezentovali městečko na různých turnajích. Nahoře vlevo: Lukáš
Tóth, Zdeněk Fišer, Lukáš Brádle, Petr Sláma, Tomáš Komárek, uprostřed zleva: Štěpán Vrabec, Martin
John, Martin Kinčl, Jan Havlíček. Vpředu zleva: Pavel Herbrych, Martin Ramšák.

tickém čtyřboji v Jičíně, kde jí k dobrému 2. místu pomohl především skok do
výšky. S tímto umístěním postoupila na
krajské přebory do Hradce Králové, kde

Skvělý výsledek Sáry Špidlenové
na mezinárodních závodech v Brně

podala velmi vyrovnaný výkon ve všech
disciplinách, a proto přesvědčivě bezkonkurenčně zvítězila. Tento výkon je po
mezinárodních závodech ve skoku vysokém určitě dalším nejlepším výsledkem a
velkým úspěchem. Pozornost si jistě zaslouží závod o Pohár Českého rozhlasu v
Nové Pace v roce 2008 v běhu na 60 m,
ve kterém se stala též vítězkou.
Více než úspěšným sportovcem
je také Ondřej Štěrba, fotbalový útočník
mužstva FC VTJ Milíčeves. S kulatým
nesmyslem, jak se někdy fotbalovému
míči přezdívá, začal koketovat již ve
svém mladém věku a jeho talent se projevil velmi brzy, kdy jako žák fotbalového
mužstva TJ Lázně Bělohrad střílel pěkné
branky jako na povel.
V tomto mužstvu setrval i jako
dorostenec a na přímluvu Miloslava Lonera, dlouholetého hráče a trenéra se
dostal v roce 1994 k vojenskému útvaru
do Jičína, kde se hrál dobrý fotbal krajského přeboru Východočeského kraje. Po
jednom roce vojenské presenční služby
byl po stálém naléhání přesvědčen k přestupu do Milíčevse. Od loňského roku je
znovu uvolněn k hostování do TJ Jičín,
rovněž účastníka krajského přeboru, kde
je velmi platným hráčem, zejména střelcem branek v téměř každém zápasu. Jako
dlouholetý účastník fotbalového přeboru
kraje, patří i on mezi významné sportovce s mlázovickými kořeny.
Pokračování příště

NÁVRH REVITALIZACE ZELENĚ NA HŘBITOVĚ DOKONČEN
Veřejnost se můţe seznámit s
návrhem projektu revitalizace zeleně
na mlázovickém hřbitově. Do konce
dubna 2011 jej také můţe připomínkovat.
Během podzimu 2010 probíhala v
Mlázovicích a Šárovcově Lhotě anketa,
která měla zjistit názor veřejnosti na budoucí podobu mlázovického hřbitova.
Naprostá většina veřejnosti se vyslovila
pro radikální úpravu zeleně, především
pro odstranění starých, nevzhledných tújí.
Na základě výsledků průzkumu oslovilo
zastupitelstvo městečka autorizovanou
krajinářskou architektu Lenku Hladíkovou
z Blešna, která je rovněž autorkou nedávno provedených parkových úprav centra
městečka, aby zpracovala projekt revitalizace zeleně na hřbitově.
Městečko předem definovalo řadu
požadavků. Především kombinaci neopadavého druhu túje s drobným listnáčem
podél hlavní hřbitovní cesty. Neopadavé,
stále zelné túje (Thuja occidentalis Smaragd) jsou použity podél okrajových cest.
Vysazovány budou vzrostlejší kusy cca
1,5m vysoké. Prostřední cestu olemuje
okrasný druh zakrslé třešně (Prunus fruti-

cosa Globosa), která má kulovitý tvar
korunky, drobné olistění a relativně malý
kořenový systém. V rozích před kapličkou
budou vysazeny dva kusy javoru babyka
(Acer campestre Elsrijk) vysoké kolem
2m, takže již od počátku se místo dostatečně zazelená. Navržená varianta respektuje současnou podobu místa posledního
odpočinku a používá druhy relativně domácí, které vydrží na náročných stanovištích.
Všichni zájemci se mohou s návrhem změn zeleně na hřbitově seznámit
na Obecním úřadě v Mlázovicích. Do
konce dubna 2011 k němu mohou také
vznášet případné připomínky či návrhy.
Poté bude projektová dokumentace definitivně dokončena. Se zahájením realizace
se počítá koncem letošního roku. Týden
po „dušičkách“ se začnou odstraňovat
staré túje, na jaře proběhne výsadba nových stromů.
V dalších letech je plánována oprava kapličky, vyčištění a nátěry plotů i
hřbitovní zdi, vybudování bezbariérového
přístupu, úprava místa pro odběr vody,
úprava stání pro auta a další drobné změny.

Střípky z našeho městečka
●

Městečko děkuje společnosti PROGLES, s.r.o., která věnovala darem mlázovickým hasičům dvě zásahové hadice v
celkové hodnotě kolem 7000 Kč.
● Městečko také děkuje panu doktoru
Jiřímu Hrádkovi z Mlázovic, který obci
daroval provedení zdravotních prohlídek výjezdové jednotky SDH Mlázovice
v hodnotě 3600 Kč.
● Letošní pálení čarodějnic proběhne v
prostoru za trafostanicí u koupaliště. Na
toto místo je možné odkládat do konce
dubna větve ze zahrádek. Místo neslouží k
odkládání jakéhokoliv odpadu z domácností!
● V průběhu března byl do mateřské
školky pořízen nový počítač, který zkvalitní práci školního zařízení. Staré PC jiţ
nevyhovovalo dnešním poţadavkům na
provoz pouţívaných programů.
● Rovněž ve školce byla v březnu provedena oprava závažné závady kotelny, která
nahodile vyřazovala činnost celého topení
školky.
● V březnu byla také zahájena dílčí
oprava prostor Obecního úřadu. Především malování a výměna lina po mnoha
letech, aby byly prostory pro jednání s
občany důstojnější.
Zdeněk Fišer oznamuje, že letos bude provoz občerstvení na koupališti zahájen během velikonočního pondělí. Pokračovat
bude během čarodějnic a poté podle počasí. Těšit se můžete na různé speciality z
udírny a široký sortiment nápojů. Samozřejmostí je také příjemná obsluha.

Na obecním úřadě mají občané možnost seznámit se s návrhem revitalizace zeleně na mlázovickém hřbitově. Do konce dubna mohou také ještě uplatnit svoje případné připomínky nebo návrhy. K dispozici je šest
vizualizovaných záběrů, které přibližují budoucí podobu hřbitova. Městečko předpokládá, že veškeré úpravy
zeleně bude provádět, kvůli finanční úspoře, vlastními silami.

Sobotní odpoledne patřilo dětem v maskách
V sobotu 12.3. 2011 se v Mlázovicích konal dětský maškarní bál. Sál
Radnice praskal ve švech, povedená
akce potěšila 96 dětí a 130 dospělých.
Hlavní břímě organizace padlo na
rodiče dětí a mateřskou školku, za podpory městečka. Akce měla tradičně obrovský úspěch. Maminky si daly obzvláště
záležet, takže o krásné masky nebyla nouze. Hudební produkci zajistil D.J. Mirek,
děti si mohly zařádit i s Míšou Brumíkem.
Pořádala se řada soutěží, kde nakonec každý vyhrál nějakou tu sladkost,

chybět nemohl ani legendární párek s hořčicí a chlebem, který děti dostávají v rámci vstupného k občerstvení již minimálně
30 let :-). Po tombole, ač byla bohatá, se
jenom zaprášilo. Vyhrával každý lístek,
takže nehrozily žádné slzičky zklamání.
Díky letošnímu pozdějšímu termínu se maškarního mohla zúčastnit většina
dětí, neboť hlavní vlna chřipek a nachlazení již přešla.
Budiž velký dík všem organizátorům a sponzorům. Výtěžek z maškarního
bude využit při dalších akcích pro děti.
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MILETÍNŠTÍ OCHOTNÍCI
POBAVILI MLÁZOVICE
V sobotu 5. března 2011 Mlázovice navštívil populární miletínský Divadelní
soubor Erben.
Tentokrát ochotníci přijeli s úspěšnou komedií „Dědeček, aneb musíme tam všichni“. Několik desítek diváků se dobře bavilo
a soubor odměnili zaslouženým potleskem.
Mlázovští divadelní nadšenci mohli tento
soubor u nás přivítat již několikrát. Při tak
skvělých výkonech, jaké herci podávají, je
až neuvěřitelné, že se jedná o ochotníky. V
Miletíně má hraní divadla tradici již od
roku 1827, kdy soubor vznikl. Letos bylo
úsilí tohoto souboru odměněno ziskem
ocenění Jivínský Štefan, které se udílí za
mimořádné kulturní počiny v našem kraji.
Většina z více než osmdesáti přítomných
diváků na sále Radnice, kteří představení
shlédli, nešetřili chválou. Soubor Erben
potvrdil, že patří mezi nejlepší ochotnické
soubory široko daleko. Městečko zprostředkovalo pro své občany příjemný kulturní zážitek, tentokrát zcela zdarma.

