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ROK 2014 BY MĚL BÝT ROKEM VELKÝCH PROJEKTŮ 
 V novém rozpočtu městečka, 

schváleném na konci prosince, je naplá-

nována řada investic a zajímavých akcí. 

Seznam bude ještě upraven podle vý-

sledků žádostí o dotace.   

 Jedním z největších výdajů v histo-

rii obce, za bezmála 4 miliony korun, je 

realizace velkého projektu „Snížení ener-

getické náročnosti domova důchodců“, 

který se připravoval tři roky a na nějž je 

získána dotace z evropských fondů. Vý-

měna oken a dveří, zateplení fasád a půd-

ních prostor, jsou životně důležité úkony, 

které razantně sníží provozní náklady v 

dalších letech a zvýší komfort klientů i 

zaměstnanců.   

 V plánu je také třetí etapa revitali-

zace mlázovického hřbitova. Dokončena 

bude rekonstrukce kapličky (výměna oken 

a dveří, vnitřní podlahy, oprava omítek, 

oprava fasády a obnova pískovcových 

prvků). Opravy se dočká vstupní brána, v 

areálu se objeví bezbariérové vstupy, nové 

lavičky a další drobnosti. Pokud městečko 

získá dotaci z Programu obnovy venkova, 

dojde konečně k dokončení chodníku od 

křižovatky do „Rybníček“ až ke hřbitovu 

a k obnově zanedbaných parkovacích 

ploch.   

 Rovněž na získání dotace je závislé 

restaurování vitrážových oken v místním 

kostele, které jsou již několik let v hava-

rijním stavu. O dotaci Radnice žádá již 

třetím rokem, zatím neúspěšně. Naopak, 

jisté je již poskytnutí prostředků z Minis-

terstva zemědělství na restaurování obou 

soch na malém náměstí.   

 Po několika letech příprav se roz-

roste vodovodní řád, konkrétně posílením 

kapacity a změnou trasy na konci Hořické 

ulice (směrem ke hřbitovu). Z vodohospo-

dářského hlediska dojde konečně na obno-

vu kanalizačního sběrače odvádějícího 

vodu z pramene u Žabky a jejího okolí. 

Dosavadní vedení je v katastrofálním sta-

vu. Na několika místech nasává obrovské 

množství materiálu, které znehodnocuje 

polní pozemky ucpává kanalizaci v lokali-

tě „Rybníček“.   

 Městečko každoročně investuje 

nemalé prostředky na opravy bytového 

fondu, letošek nebude výjimkou. Kromě 

obnovy prázdných bytů dochází k mnoha 

opravám na společných zařízeních a pro-

storách.   

 K malé radosti vedení obce musí 

dojít k rekonstrukci kotelny Radnice. Na-

štěstí, poté co v předchozích letech bylo 

oddělováno a obnovováno topení v jed-

notlivých částech budovy, chybí jen malá 

část. Ta původně měla ještě vydržet, ale 

zásadní havárie z konce roku urychlila 

rozhodnutí co nejdříve skoncovat se sta-

rým topením, jehož provoz je značně nee-

konomický a neustále problémový.   

 Dostane se také na rekonstrukci 

sociálního zařízení a šaten v tělocvičně. 

Akce byla přesunuta z loňského roku, 

kvůli zvýšení nákladů na nové koupelny a 

WC v mateřské škole. Ovšem odpudivý 

vzhled a především havarijní stav veške-

rých inženýrských sítí již opravdu nesnese 

odkladu.   

 Na nových částech Radnice odbor-

ná firma dokončí nátěry kovových prvků, 

naváže na loňské práce. Již šestou etapou 

od roku 2007 bude pokračovat moderniza-

ce obecního sálu. Tentokrát se zaměří na 

výměnu veškerých dveří a obložení u 

vstupu, poté prostory dostanou novou 

výmalbu.   

 Ve školce je naplánována výměna 

interiérových dveří a malování. Po deseti-

letích se dočká obnovy nátěr obou hodino-

vých ciferníků na mlázovickém kostele. 

Jedná se o poměrně složitý úkon, který 

budou pracovníci provádět za pomocí 

lanové techniky.   

 Ještě před sezónou bude na koupa-

lišti instalována nová houpačka (za zlikvi-

dovanou starou), dokončí se lavičky a 

bariéra oddělující brouzdaliště. Nad bře-

hem k fotbalovému hřišti se objeví nová 

zeleň.  Intenzivně bude pokračovat zamě-

řování obecních budov, pozemků a veřej-

ných prostranství tak, aby i obec včas 

předešla problémům souvisejícím s digita-

lizací katastrální mapy. Městečko je také 

připraveno k výkupu pozemků v rámci 

pozemkových úprav.   

 Dceřiná společnost Mlázovické 

služby, s.r.o. má v plánu pokračovat v 

rekonstrukci domu č.p. 75 a pokud to situ-

ace dovolí, mělo by dojít k nákupu trakto-

rové káry, která by měla nahradit tu dosa-

vadní.   

 Stranou nezůstane ani podpora 

sociálních služeb, sportovních aktivit, akcí 

pro děti a rozvoj kulturních aktivit.   

 I přes velké plány, které jsou in-

vestičně velmi náročné, mělo by hospoda-

ření Mlázovic zůstat v roce 2014 zdravé a 

vyrovnané. Do jaké míry se podaří smělé 

představy naplnit, záleží na přidělených 

dotacích i na vývoji ekonomiky, od které 

se odvíjí naplněnost rozpočtu obce. 

Již v tomto roce by měla být ukončena několikaletá revitalizace hřbitova 

HERECKÉ LEGENDY 

 V MLÁZOVICÍCH 

Regina Rázlová a Eda Hrubeš se před-

staví v Mlázovicích, v zábavné 

talkshow Tomáše Magnuska "Setkání 

s legendami". Všichni tři společně vy-

stoupí na sále mlázovické Radnice, v 

sobotu 15. února 2014 od 17.00 hodin. 

Vstupné je ZDARMA!   
Tomáš Magnusek, známý herec, scé-

nárista a režisér si do svého pořadu po-

zval jednu z nejznámějších českých he-

reček, která se vrátila před filmové ka-

mery po neoprávněném věznění v minu-

lých letech (nejnověji natáčí film Model-

ky, s.r.o., vystoupila před koncem roku v 

show Jana Krause "Uvolněte se, prosím" 

na TV Prima nebo v pořadu České tele-

vize "Třináctá komnata"). Populárního 

baviče Eduarda Hrubeše, moderátora 

úspěšného pořadu "Neváhej a toč" a dal-

ších projektů České televize či dlouhole-

tého zpěváka Kozlovky, také netřeba 

představovat. Jedinečná příležitost vidět 

na vlastní oči herecké legendy, která se 

hned tak nebude opakovat! 



MLÁZOVIČTÍ VOJÁCI V RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDĚ - 7. DÍL 

 Po úspěšném seriálu, který mapo-

val osudy mlázovických rodáků na fron-

tách první světové války v legiích, připra-

vil pan Ivo John další zajímavé vyprávě-

ní, tentokrát o mlázovických vojácích, 

kteří bojovali přímo v Rakousko-Uherské 

armádě: 
 

 Do řádného výboru kroužku pak 

byli zvoleni:   

Novotný Miroslav – majitel lázní v podlesí 

Zeman Karel – úředník 

Tauchman Vojtěch 

Major Řehák Josef 

Laušman Josef – majitel penzionu 

v Mlázovicích 

Zvoničková Marie 

Kail Richard – ředitel 

Procházka Oldřich – ředitel 

Kutnar František – vysokoškolský student 

 

 Jiří Pácal připomíná, že na letošní 

rok je plánován sjezd rodáků a přátel Mlá-

zovic, jehož realizování provádí přípravný 

výbor. Současně žádá, aby na valnou hro-

madu přijel Ing. Josef Kutnar. V zásadě 

bylo jednotlivým přítomnými členy kon-

statováno, že úkolem kroužku bude vésti 

Mlázovice k vzájemné spolupráci a lepší 

budoucnosti. 

V  Praze 18. ledna 1948, zapsal Václav 

Hanuš 

 

 Zápis ze schůze dne 7. 2. 1948 

v 19 hod. v hotelu Zlatá Husa na Václav-

ském náměstí. Zahajuje se ve 20 hod. vy-

světlením jednatele, jak došlo k této schů-

zi. Slovo si bere František Janďourek. Ten 

čte pozdravy od pana ředitele Kaila a Ja-

kubce, kteří se omlouvají z neúčasti. Ná-

sleduje referát Dr. Františka Kutnara o 

přípravách na sjezd rodáků a přátel, který 

se má uskutečnit 17. 7. 1948 a ujišťuje se, 

že spolupráce s rodnou obcí nekončí sjez-

dem a přinese rozkvět a lepší budoucnost 

mlázovickým občanům. Jiří Pácal mluví o 

almanachu, který bude vydán ke sjezdu a 

vzpomíná na sborník z roku 1928. Infor-

muje o obsahu, úpravě a žádá o zapůjčení 

obrázkových věcí z Mlázovic a okolí. 

Předseda spolku František Janďourek 

shrnuje dosavadní průběh schůze. Je roz-

hodnuto, aby bylo posláno poděkování 

MNV v Mlázovicích a pozváni zástupci 

obce na ustavující valnou hromadu, která 

se bude konat po schválení stanov – tj. asi 

za 3 měsíce. 

 Bylo navrhnuto a přijato, aby se 

schůze konaly pravidelně každou třetí 

středu v měsíci v Národní kavárně. Pan 

František Janďourek žádá Dr. Pejmla, aby 

závěrem přečetl část svého pojednání o 

životě v Mlázovicích a okolí. Schůze kon-

čí ve 22,15 hod. a nastává sousedská bese-

da. Schůze byla úspěšná, zúčastnilo se 38 

členů. 

V Praze dne 7. února 1948, zapsal Václav 

Hanuš  

 

 Tímto způsobem se konaly pravi-

delné schůzky našich pražských přátel, 

převážně bývalých mlázovických rodáků 

a některých občanů Mlázovic, kteří do 

Prahy jezdili povětšinou vlaky nebo osob-

ním autem Dr. Pejmla. Byla to velká chuť 

a zápal něco prospěšného pro naši obec 

vykonat. V tomto období se skutečně zdá-

lo, že toto předsevzetí vydrží navěky.  

  Ještě několik úspěšných schůzek 

se uskutečnilo, než došlo někdy ke konci 

roku ke zlomu. O tom si ale povíme až 

závěrem povídání o velkorysém projektu 

nazvaném „Spolek mlázovických rodáků 

v Praze“. 

Nyní můžeme nadále pokračovat 

v knize zápisů z roku 1948. Za účasti 35 

osob se konala 21. dubna 1948 další 

schůzka v Národní kavárně s uvítacím 

projevem pana Janďourka a byla čtena 

korespondence. Nejprve přišla na řadu 

smutná zpráva o úmrtí pana Votruby st., 

dále mlázovického občana a rodáka, velmi 

oblíbeného MUDr. Josefa Klepla, který se 

tolik těšil na sjezd rodáků. Pak byl čten 

dopis pana řídícího Bohumila Tvrzského 

o novinkách v Mlázovicích. Chvílí ticha 

byla uctěna památka obou zesnulých a 

bylo rozhodnuto o písemném projevu sou-

strasti. 

 Následovala debata o sjezdu rodá-

ků a přátel, který byl definitivně určen na 

18. 7. 1948 a to i přes námitky některých 

rodáků. Pan Janďourek navrhuje, aby si 

každý z účastníků připravil vyprávění ze 

života. Mluví se také o vhodné propagaci 

sjezdu, o tom jakým způsobem bude řeše-

no ubytování a stravování.  JUDr. Josífko 

dlouho mluví o tom, co se nám 

v Mlázovicích líbí či nelíbí, dá také pod-

nět k zajímavé diskusi, které se zúčastní 

PhDr. František Kutnar a Karel Zeman. 

Ve 20 hod. schůzi končí. 

V Praze 22. dubna 1948, zapsal Václav 

Hanuš  

 Třetí středa v květnu byla zklamá-

ním pro nás všechny, neboť schůze se  

zúčastnilo jen málo rodáků a přátel. Přesto 

to nebylo důvodem k rozpuštění. Po deba-

tě o návrhu doktora Kutnara tlumočeném 

Františkem Janďourkem, aby každý člen 

kroužku zasadil v Mlázovicích jeden stro-

mek, a tím pomohl odstranit etické a kli-

matické škody, které tam vznikly vykáce-

ním topolů, bylo rozhodnuto, že se to pro-

vede. Po desáté hodině se rozcházíme. 

V Praze, 19. května 1948, zapsal Václav 

Hanuš 

 

 Poslední zápis v knize z roku 1948 

je datován 20. října téhož roku. Schůzku 

„Rodáků a přátel městečka Mlázovic a 

okolí v Praze“  zahájil ve tři čtvrtě na de-

vět pan Janďourek se vzpomínkou na náš 

krásný a velkorysý sjezd v Mlázovicích. 

Vzdal díky přátelům městečka, zvláště 

RNDr. Pejmlovi, p. JUDr. Josífkovi, 

Františku Horákovi, Bohumilu Tvrzské-

mu, Dr. Františku Kutnarovi, Ing. Josefu 

Kutnarovi a jiným, kteří se zasloužili o 

tento podnik. 

 Pan Jiří Pácal přinesl kopie stanov 

našeho kroužku a dle dohody 

s přítomnými a na návrh Františka Jan-

ďourka budou stanovy rozeslány funkcio-

nářům. Pan Miroslav Kunt přečetl zprávu 

z domova, kterou nám zaslal pan řídící v. 

v. Bohumil Tvrzský. Jiří Pácal také navr-

hl, aby byl koupen památník panu Tvrz-

skému za tak milou pozornost, kterou 

prokazuje nám rodákům zde v Praze. Pan 

JUDr. Josífko nadiktoval kompozici     
Průvod během I. Sjezdu rodáků (1928) 

Před odhalením Pomníku padlých 

(vlastní odhalení proběhlo 8.7.1928) 



dopisu pro pana řídícího Tvrzského. 

 Přítomnými členy byla oceněna 

práce Františka Horáka jako kronikáře a 

stejně tak i jako zakladatele muzea. Pro 

místní kroužek bylo objednáno deset vý-

tisků vázaných almanachů. 

 Pozvali jsme dopisem naše přátele 

z Mlázovic do Prahy na 20. a 21. listopa-

du a zde pro ně připravili zábavný večí-

rek, na kterém promluvil pan Prof. Dr. 

Albert Pražák, toho času primátor hlavní-

ho města Prahy. Pan JUDr. Josífko před-

nesl dějiny městečka Mlázovic. Výprava 

absolvovala projížďku Prahou autokarem, 

navštívili různé pražské památky, včetně 

Národního muzea. 

 Pan Miroslav Kunt resignoval na 

funkci předsedy kroužku. Resignace byla 

přijata a na jeho místo byl zvolen pan Ing. 

Václav Hrádek, který tuto funkci přijal. 

Účast: 21 osob. Schůzka byla ukončena 

v půl jedenácté 

V Praze dne 22. října 1948, zaznamenal J. 

Skrbek 

 

 Těmito posledními řádky zápisu 

z října 1948 končí slavná éra pražského 

spolku – později kroužku rodáků a přátel 

městečka Mlázovic a okolí. Nic nenasvěd-

čovalo tomu, že by aktivita vedení a člen-

ské základny pražských občanů mohla 

takto dopadnout. Podle zápisů 

z jednotlivých schůzek, zachovaných až 

do měsíce října, byli všichni zúčastnění 

tomuto projektu stále velmi nakloněni. 

Proto bychom se při bližším hledání prav-

dy o tom, co bylo hlavní příčinou, dostali 

do spekulací.  

Jeden z hlavních problémů mů-

žeme přeci jen hledat v tom, že velmi dů-

ležitý a aktivní organizátor celé společ-

nosti, Jiří Pácal, se v závěru roku 1948 

nevrátil ze zahraniční cesty. Poslední in-

formace o jeho zmizení nás zavádí kamsi 

do Francie, ale jeho další osudy zůstávají 

až do dnešní doby stále záhadou. Rodiče 

Jiřího Pácala se svého syna už nikdy ne-

dočkali. Nezbývá nám tedy nic jiného, než 

skutečnost, že „Spolek“ zanikl, vzít na 

vědomí. Toto konání našich předchůdců 

zůstane i do budoucna historickým me-

mentem a trvalou vzpomínkou na naše 

předky, před kterými se skláníme s úctou 

a uznáním. 

 Poslední zápis z jednání z kroužku 

v říjnu již nezaznamenal náš Václav Ha-

nuš, ale nám neznámý Jan Skrbek. Proč se 

ze spolku v tu dobu vytratil i on, též není 

známo, neboť spolu s Jiřím Pácalem a 

několika mladšími členy měli převzít žez-

lo po stárnoucím Františku Janďourkovi a 

zemřelých mlázovických rodácích a obča-

nech žijících v Praze.  

František Janďourek oslavil 

v roce 1947  své šedesáté narozeniny, a 

dosáhl tak důchodového věku. Podobně 

na tom bylo i několik členů vedení spolku.  

Vrcholem jejich snažení bylo uspořádání 

2. sjezdu rodáků v červenci roku 1948, 

který se dle pamětníků skutečně vydařil. 

Zvláště povedený byl hlavně díky účasti 

bývalých rodáků ze všech koutů republi-

ky, zejména celých rodin z Prahy, jež při-

jížděly vlakem do Šárovcovy Lhoty, a 

zdržely se v naší obci několik dnů u svých 

příbuzných, ostatní v Laušmanově penzio-

nu, u Hyršalů, u Plašilů na náměstí nebo u 

některých dalších mlázovických rodin. I 

místní občané považovali tento sjezd po 

ukončení 2. světové války za svátek celé-

ho českého národa. V Mlázovicích vládla 

slavnostní a veselá nálada. Rozhlas, který 

byl v tomto červencovém měsíci poprvé 

uveden do provozu, nepřetržitě vyhrával. 

Byl to jeden z nejzdařilejších podniků v 

celé historii naší obce, který se jen stěží 

bude opakovat. 

V minulém čísle Mlázovického 

zpravodaje jsme uvedli ve sloupku Franti-

šek Janďourek a spolek přátel městečka 

Mlázovic, že spolek byl založen v roce 

1928. K tomu je ale potřeba dodat, že 

spolek má ve skutečnosti starší historii. 

V mlázovickém almanachu vydaném při 

příležitosti 2. sjezdu rodáků v roce 1948 je 

uvedeno, že mlázovičtí pořádali občas 

v Praze nejenom setkání, ale dokonce 

slavnostní přátelské večírky. První se 

uskutečnil v restauraci U Choděrů a zú-

častnili se ho jak mlázovičtí usedlíci 

v Praze, tak i letní hosté slatinných lázní. 

Sál byl vyzdoben chvojím z mlázovických 

lesů a na stěně visel obraz městečka od 

malíře Pavelky, který byl později 

v pozůstalosti rodiny Tvrzských na zámku 

v Šumperku. U tohoto obraz byl vždy 

nápis „Pravé jméno mají tyhle Mlázovice, 

osvěžují mysl, omlazují srdce“. Duší to-

hoto večírku byl tehdejší poštmistr a za-

kladatel poštovního úřadu Josef Řehák, 

řídící učitel Josef Haněl s restaurátorem 

Jaroslavem Hrádkem. Po slavnostním 

zahajovacím ceremoniálu následovala 

volná beseda. Josef Přáda, který jezdíval 

do Mlázovic třikrát do roka, například na 

večírku vzpomínal, co v městečku prožil. 

Zažil prý v Mlázovicích mnoho krásných 

časů, ale také smutných příhod jako byl 

velký požár přádelny a mníškovou pohro-

mu, která zničila celé pásmo lesů od Me-

zihoří přes celý hřeben až k Ostroměři. Do 

takovýchto lesních hřbitovů jsme chodíva-

li s deštníkem, abychom se ochránili před 

padajícím ožraným jehličím a trusem. 

V Mlázovicích mne také při vypuknutí 1. 

světové války v červenci 1914 zastihl 

telegram, abych okamžitě nastoupil do 

služby a hlásil se u svého nadřízeného 

úřadu, vzpomíná dále Josef Přáda.  

 Další zápis z almanachu je již dato-

ván a lépe je v něm popsáno, jakým způ-

sobem byla slavnostní setkání organizová-

na. Píše se tam, že v sobotu 1. května 

1905 pořádán byl v malém sále Měšťan-

ské besedy pražské přátelský večírek lá-

zeňské společnosti mlázovických hostí za 

účasti kulturních pracovních pracovníků 

paní Evy Buřvalové, klavírní virtuózky a 

slečny Ludmily Zápotocké, pěvkyně, dále 

pana Emana Krtičky, koncertního pěvce 

slavných pražských Hlaholů a pana Škud-

líka, salónního humoristy. Po programu 

následovala volná zábava. Na prvním 

lístku „Pozvánky na akci“ byl v záhlaví 

připsán nám již známý slogan „Pravé 

jméno mají tyhle Mlázovice, osvěžují my-

sl, omlazují srdce“. Na druhém listu po-

zvánky pak proslov věnovaný mlázovic-

kému večírku od jičínské spisovatelky 

Irmy Geisslové a velmi zdařila báseň vě-

novaná Mlázovicím. Tohoto přátelského 

večírku v Praze se z našeho městečka zú-

častnil Jaroslav Hrádek, majitel lázní a 

zahradní restaurace v Jičínské ulici. Tento 

záznam nás opravňuje k tvrzení, že spolek 

existoval již na počátku roku 1905 a 

k jeho obnově došlo za 10 let po skončení 

1. světové války v návaznosti na 1. sjezd 

rodáků. Po skončení 2. světové války do-

šlo v roce 1948 

k druhému ob-

novení spolku a 

o p ě t 

v návaznosti na 

sjezd rodáků. 

Jak už jsme 

uvedli, spolek 

za krátký čas 

zanikl, tento-

krát bohužel 

definitivně.  

Irma Geisslová (1855-1914) je autorkou zmiňo-

vaného sloganu “Pravé jméno mají tyhle Mlázov-

ice, osvěžují mysl, omlazují srdce”. Mlázovice velmi 

ráda navštěvovala, na jevišti místní radnice hrála 

loutkové divadlo pro děti. 

Loučení s obecním bubnem (17.7.1948). U příleži-

tosti II. Sjezdu rodáků byl zahájen provoz obecního 

rozhlasu a bubeník mohl do důchodu. 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  Městečko využilo příznivé počasí v 

průběhu většiny ledna, a tak jeho pracovní-

ci mohli, namísto zimní údržby, provádět 

řadu údržbářských prací a úpravy veřej-

ných prostranství. 

● Koncem ledna byla dokončena kom-

pletní rekonstrukce dalšího obecního 

bytu - garsoniéry v bytovém domě Na 

Ohrádce.  Vzhledem k jeho neutěšené-

mu stavu byly vyměněny odpady, rozvo-

dy vody i elektro. Dále podlahové kryti-

ny, dveře, okno, sanita i vybavovací 

předměty. Již od 1. února 2014 je v tom-

to bytě nastěhován nový nájemník.  

●  Městys Mlázovice vyhlásil Záměr 

č.1/2014 - Pronájmu bytu č.3 v bytovém 

domě č.p. 1. Nájemní smlouva byla ukon-

čena ze strany nájemkyně k 28. únoru 

2014, do 24. února 2014 lze podávat při-

hlášky. Bližší informace jsou umístěny na 

úřední desce.  

● Obecní úřad opětovně upozorňuje, že 

je možné na sběrném dvoře nově odklá-

dat také veškeré textílie (oděvy, bytový 

textil, apod.), dále obuv a jakékoliv 

hračky. Vše musí být suché a čisté. Ten-

to materiál je dále recyklován a slouží k 

průmyslovým účelům. 

Budoucí prvňáčci si prohlédli školu v Bělohradě 
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                   KALENDÁŘ AKCÍ - ÚNOR A BŘEZEN 2014   
15. února 2014 - VEPŘOVÉ HODY - Mlázovičtí hasiči Vás zvou na vepřové hody, 

které proběhnou 15. února 2014 před hasičskou zbrojnicí. Zakoupit si můžete tradiční 

zabíjačkové produkty - jitrnice, jelítka, tlačenku, prejt, kroupy, ovar či ovarovou polév-

ku. Chybět nebude ani tekuté občerstvení. Akce bude probíhat od ranních hodin, nákup 

zabíjačkových dobrot (do vlastních přinesených nádob) bude probíhat cca od 14h 

15. února 2014 - HERECKÉ LEGENDY V MLÁZOVICÍCH (viz. Pozvánka na 

přední straně tohoto zpravodaje)  

21. února 2014 - PLES TJ SOKOL LUŽANY - TJ Sokol Lužany Vás zve na svůj 

ples, který se uskuteční v pátek 21. února 2014, od 20.00 hodin, na sále mlázovické 

radnice. Hraje skupina SERVIS - VOKAP. Nejenom pro hosty plesu bude připraveno 

speciální MENU v místní restauraci Radnice. Bližší informace o této akci podá TJ So-

kol Lužany  

1. březen 2014 - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - Mateřská škola Mlázovice a městeč-

ko Mlázovice zvou děti i jejich rodiče na dětský maškarní bál, který se uskuteční v so-

botu 1. března 2014, od 13.30h na sále Radnice. Pro děti bude připravena řada her a 

soutěží o ceny, dětská diskotéka a slosování vstupenek  

7. březen 2014 - HASIČSKÝ BÁL - SDH Mlázovice Vás zve na hasičský ples, který 

se uskuteční v pátek 7. března 2014, od 20.00h, na sále mlázovické Radnice. K tanci a 

poslechu hraje tanvaldská skupina Kontakt.  

14.3.2014 - POZVÁNKA DO KINA: PŘÍBĚH KMOTRA - mlázovické kino uvede 

strhující příběh na motivy skutečných událostí s excelentním Ondřejem Vetchým (20h) 

POSLEDNÍ LEČ SE PROTÁHLA 

DO BRZKÉHO RÁNA 
 

 V pátek 10. ledna 2014 patřil sál 

mlázovické Radnice myslivcům. Ti zde 

uspořádali pěkný bál.  

 Myslivecké sdružení Ostříž pořádá 

svůj ples již několik desetiletí. V taneční 

sezóně je to jedna z nejočekávanějších 

událostí, což se potvrdilo i letos. I když 

má sál kapacitu 250 míst, bylo to málo. 

Na některé zájemce se nedostalo.  

 Slavnostní večer zahájili myslivečtí 

trubači s lesními rohy. Poté se nástrojů 

chopila kapela Levou rukou, která dopro-

vodila tanečníky téměř až do svítání. Pro 

návštěvníky plesu bylo připraveno půl-

noční slosování vstupenek o hodnotné 

ceny. Nejatraktivnější jsou samozřejmě ty 

z luhů a hájů.  

 Tradičním zpestřením večera bylo 

také doprovodné zvěřinové menu, které 

připravila místní restaurace Radnice. Na 

vynikajících pokrmech si pochutnali neje-

nom plesoví tanečníci, ale i mnoho hostů 

z městečka.   

 Poslední leč roku 2014 se vydařila 

podle představ pořadatelů i návštěvníků. 

Nasadila vysokou laťku pro další plesové 

akce této taneční sezóny 

v Mlázovicích. 

 Při návštěvě se děti a jejich rodi-

če dozvěděli důležité informace o chodu 

zařízení, možnostech volnočasových 

aktivit i další zajímavosti, které jim 

pomohou při výběru správné školy.   

 Na pozvání ředitele ZŠ K.V. Raise 

Lázně Bělohrad, přijeli mlázovičtí před-

školáci, ve čtvrtek 9. ledna 2014, na pro-

hlídku školy, do které již několik let míří 

většina dětí z městečka. Nejprve pan ředi-

tel Jirásko a jeho zástupkyně, paní učitel-

ka Lacinová, seznámili přítomné se zá-

kladní organizací výuky, učebními po-

můckami a dalšími praktickými informa-

cemi.   

 V bělohradské škole je při výuce 

kladen důraz na praktické dovednosti a 

přirozený úsudek. Velký prostor je věno-

ván sportovním aktivitám žáků, rozšířena 

je také výuka jazyků. Pro děti je připrave-

na dvacítka rozmanitých kroužků, které 

rozšiřují znalosti a vhodně vyplňují volný 

čas. Mezi vážnější diskutovaná témata 

patřily kroky k prevenci šikany a krimina-

lity. Škola také citlivě řeší různé disfunk-

ce u jednotlivých žáků. Snaží se jim po-

máhat prostřednictvím svých kvalifikova-

ných pracovníků, dochází rovněž externí 

specialisté. Pro tyto studenty je následně 

vypracován individuální program, ke kte-

rému přihlíží všichni vyučující.   

 Poté následovaly dotazy rodičů a 

prohlídka prostor školy. Děti se podívaly 

do nového výtvarného ateliéru, zazpívaly 

si u klavíru s panem ředitelem nebo obdi-

vovaly akvárium plné rybiček. Ti, kteří se 

již umí podepsat, nechaly vzkaz na tabuli 

školákům v jedné z tříd. Navštívily také 

běžné výukové třídy, aulu, družinu či jí-

delnu. Rodiče si pochvalovali moderně 

vybavené prostory, ergonomické lavice a 

interaktivní tabule. Především však ojedi-

nělý přístup v komunikaci mezi pedagogy 

a rodiči. Ti, jejichž starší děti již tuto ško-

lu navštěvují, to jen potvrzovali.  

 NOVÁ OKNA U KUCHYNĚ DOMOVA 

Příznivé počasí na přelomu roku umožnilo 

výměnu všech oken a vnějších dveří u ku-

chyně místního domova důchodců. Osazeny 

byly také nové parapety. Kromě úspory 

energií došlo k výraznému zlepšení pracov-

ních podmínek, silný průvan byl často ne-

snesitelný. Zlepší se i možnost větrání v 

letních měsících, neboť konstrukce nových 

oken umožňuje trvalé osazení insekticidních 

sítí, které požaduje hygiena. Nepřehlédnutelným kladem je rovněž výrazné zlepšení 

vzhledu budovy, protože nová křídla jsou mnohem lépe členěna než ta původní. 


