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VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE PODPOŘIL VANESKU
V pátek 18. prosince 2015 se od
18h konal v místním kostele Nejsvětější
Trojice jeden ze série Vánočních chrámových koncertů Miroslava Vobořila a
jeho přátel.
Období před Vánocemi je na různé
kulturní akce velmi bohaté a ještě je třeba
stihnout mnoho práce, příprav a nákupů.
Přesto existuje v Mlázovicích jedna, na
kterou se mnoho lidí těší dlouho dopředu
a přijdou „i kdyby trakaře padaly“. A tím
je právě tento charitativní koncert. Duchovním otcem a hlavním organizátorem
je známý skladatel a hudebník pan Miroslav Vobořil, který během vystoupení
hraje na klávesy. Basové kytary se ujal
František Vích, dojemné tóny se linuly ze
zobcové flétny Lukáše Černého. Andělský
zpěv dívčího sboru (Adéla Chudobová,
Lucie Krylová, Eliška Sedláčková, Denisa
a Kateřina Vobořilovy) doplnil sytý bary-

ton Pavla Jenčovského.
Skvělé výkony hudebníků a zpěváků byly umocněny výbornou akustikou
místního kostela. Skladby byly namíchány
z různých žánrů – od koled, po melodie z

JEDENÁCTÉ VÁNOCE
S VÝSTAVOU
muzikálů až po dojemné písně české i
zahraniční. Přidejte si k tomu báječné,
vnímavé publikum, které zcela zaplnilo
loď kostela, všeobecně rozjitřenou před-

Tomáš Kulhánek úspěšně
reprezentuje městečko
V sobotu 5. 12. 2015 se konal Vánoční turnaj judistů v Semilech. Tímto
sportovním kláním byla zakončena letošní
sezóna, která byla zvláště úspěšná pro
Tomáše Kulhánka z Mlázovic. Tomáš v
tomto roce přestoupil do kategorie mladších žáků a výborně se mu dařilo. V krajských přeborech skončil nejhůře třetí a v
národních turnajích byl vždy do 5. místa.
Po celý rok sbíral body pro kvalifikaci na mistrovství republiky, což se mu
podařilo, a mohl tak reprezentovat jičínský judistický oddíl na přeboru České
republiky mladších žáků v Ostravě 21.
listopadu 2015. Na těchto závodech byla
veliká konkurence. Většinou zde závodili
reprezentanti, kteří byli výkonnostně i
věkově před Tomášem. Přesto se mu podařilo obsadit překrásné 5. místo a získal
nejlepší umístění z jičínského oddílu.
V sobotu úspěšnou sezónu zakončil
zlatou medailí, kterou se celková bilance
medailových umístění ještě více rozrostla.
Tomáš za svou krátkou kariéru nasbíral 12
medailí, z toho 2 bronzové, 3 stříbrné a 7
zlatých. Přejeme mu úspěšný vstup do
závodů v příštím roce.

vánoční náladu a celkovou atmosféru panující ve svícemi osvětleném chrámu Páně. To vše dělá z tohoto koncertu neopakovatelný zážitek.
Akce měla charitativní podtext,
neboť výtěžek z dobrovolného vstupného
putoval k Vanesce, holčičce trpící vzácnou nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. V Mlázovicích se podařilo vybrat
krásných 3400 Kč. Díky.

PF 2016
Obecní úřad v Mlázovicích
a Mlázovický zpravodaj
přejí
všem občanům městečka
i jeho patriotům
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v nadcházejícím roce 2016.

Od pátku 18. do neděle 20. prosince 2015 se na sále mlázovické Radnice konal již 11. ročník Vánoční výstavy. Hlavním organizátorem a zároveň
vystavovatelem byla rodina Šimůnkova
z Mlázovic.
Ten, kdo zavítal na vánoční výstavu, hned poznal, co je hlavním vystavovaným artiklem. Betlémy. Na všechny
způsoby, z rozličných materiálů, různě
veliké, z papíru, perníku, keramiky, dřeva, nové, moderní, ale i velmi staré s historickou hodnotou. Je až neuvěřitelné
kolika způsoby se dá ztvárnit jedno téma
Svaté rodiny ve chlévě. Každý si našel
svému vkusu a srdci nejbližší. Často to
byl právě ten, na jaký si pamatoval z návštěv u babičky a dědy v dětství.
Krom betlémů byla ke zhlédnutí
spousta dalších výrobků a dekorací nejen
s vánoční tematikou. Například dřevořezby Libora Šimůnka, přispěli ale také
klienti zdejšího domova důchodců, některé mlázovské maminky a mladí včelaři z
Veliše. Letošní novinkou byla přidružená
výstava drahých kamenů, výrobků z nich
a uměleckých předmětů ze soustruženého
dřeva, kterou pořádal pan Jaroslav Hrnčíř. Některé z vystavovaných předmětů
byly na prodej a mnozí toho využili k
nákupu originálních dárků pro blízké.
Nedílnou součástí výstavy byla
osvědčená a velmi oblíbená tvůrčí dílnička pro děti i dospělé, někteří tak z výstavy odcházeli obohaceni nejenom o pěkný
zážitek, ale i vlastnoruční výtvor.

Proběhlo 8. zasedání zastupitelstva městečka

Střípky z našeho městečka

V pondělí 21. prosince 2015 se sešli mlázovičtí zastupitelé naposledy v tomto
roce. Vybíráme zajímavé body z programu jednání:
1. Zastupitelé schválili rozpočet městysu na rok 2016. Je koncipován jako vyrovnaný. V průběhu roku samozřejmě dozná velkých změn podle úspěšnosti získávání dotací a také podle aktuálního vývoje příjmů státního rozpočtu. Konkrétním
investičním akcím, které jsou naplánovány na příští rok, bude věnován zvláštní
článek.
2. Schválena byla také rozpočtová změna č.5/2015, která upravila rozpočet obce tohoto
roku podle aktuálního vývoje příjmů a výdajů.
3. Městečko podepíše darovací smlouvu s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně,
které poskytne prostředky na nákup knih do výměnného fondu knihoven pro rok
2016. Díky tomu zůstane mlázovická knihovna zapojena v systému a její čtenáři
budou mít stále k dispozici velký objem novinek knižního fondu. Tímto způsobem
spolupracují všechny místní knihovny okresu Jičín.
4. Městys Mlázovice podá žádost na Úřad pro zastupování státu o bezúplatný převod
dvou pozemkových parcel, které leží pod částí komunikace „Zemědělská“. Během prvního pololetí tak snad bude završena více než dvouletá snaha o získání těchto pozemků
od státu.
5. Odsouhlasen byl také prodej dvou pozemkových parcel v Hořické ulici manželům Štajerovým z Mlázovic, kteří byli jedinými žadateli.
6. Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy na byt č.6P v bytovém domě Na
Ohrádce č.p. 188, s Janou Tobiášovou a Petrem Plánčikem z Mlázovic. Byt bude předán až po provedení rekonstrukce, která započne v prvním lednovém týdnu.

● Obecní úřad informuje občany, že v
minulých dnech byly v Mlázovicích, v
ulici Gebauerově a Tarantově uličce,
nalezeny otrávené návnady v podobě
kousku špekáčku obsahujícího vložené
granule jedu. Zatím není zřejmé, zda-li
se jednalo o úmysl či nedbalost. V každém případě doporučujeme majitelům
psů při jejich venčení dbát zvýšené
opatrnosti. Tato událost byla zároveň
řešena s Policií ČR.
● V roce 2015 prodalo městečko
další parcely v lokalitě Cihelna. Nyní zbývá k prodeji v této atraktivní
části obce již jen jedna poslední.
● Městečko děkuje panu doktoru Jiřímu Hrádkovi z Mlázovic, který obci
daroval provedení zdravotních prohlídek výjezdové jednotky SDH Mlázovice v hodnotě pěti tisíc korun.
● V roce 2016 dojde k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
na 450 Kč za dospělou osobu (děti
do 15ti let budou platit polovinu).
Důvodem navýšení je každoroční
růst nákladů na systém odpadového
hospodářství v obci, který dotuje
městečko ze svého rozpočtu. Nyní již
obec přispívá tolik, že je nutné část
těchto nákladů přenést právě do
zvýšení místního poplatku. Dochází
k tomu po velmi dlouhé době. I poté
budou mít Mlázovice jeden z nejnižších poplatků za odpad v okolí, což
je způsobeno spoluprací s výbornou
svozovou společností TS Jičín a také
díky sběrnému dvoru, který zefektivňuje celý systém odpadového hospodářství v obci.
● Obecní úřad oznamuje občanům, že
již předává známky na popelnice na
rok 2016. Občané by si je měli vyzvednout co nejdříve, aby i v příštím roce
technické služby pokračovali ve vývozu popelnic. Předpokládá se, že počátek roku bude tolerován se známkami z
roku 2015.

Děti se před Vánocemi nenudily
Rodiče s dětmi příjemně trávili
předvánoční čas na několika zajímavých akcích.
Adventní dílnička
Jako i v loňském roce, konala se i letos
adventní dílnička. V neděli 22. listopadu
2015 se v jídelně restaurace Radnice sešlo
na 20 dětí a zhruba stejný počet maminek,
babiček, tetiček, ale i tatínků. Každý měl
svobodnou ruku v tvoření. Někdo si připravoval adventní věnec na dveře nebo na
stůl, jiní zase vyráběli truhlíky na okna.
Kdo neměl svoji jasnou představu, maminky ze sdružení „Mlázovičtí rodiče
dětem“ velice ochotně pomohly a poradily. K dispozici bylo nepřeberné množství
větviček a dalších dekorací. Pro neposedná dítka byla připravena kreativní dílnička, ve které si mohla vyrobit ozdobičky
na stromeček nebo jen drobnost pro radost rodičům či prarodičům. Každý si
odnesl svůj krásný výrobek, který již nyní
zkrášluje nejeden domov.
Mikuláš v Mateřské škole
V pátek 4. prosince se mateřskou školou
rozezněly zvonečky a řinčení řetězů. Na
děti se v dopoledních hodinách přišel
podívat Mikuláš, anděl a čert. Dětičky
byly nadšením bez sebe, ovšem jen do té
doby, než na dveře třídy zaťukal čert svou
ohromnou metlou. Najednou všechny

nadšené úsměvy zmizely a dětičky se
shromáždily kolem paní učitelky. Andílek
s Mikulášem ale nepřišli děti strašit, a tak
čerta zavřeli za dveřmi, kde na ně čekal.
Mikuláš si s sebou přinesl knihu hříchů,
ze které každému dítku přečetl pochvaly,
ale i drobné prohřešky. Všechny děti slíbily, že se na příští rok polepší, budou jíst
zeleninu v polévce, nebudou se posmívat
mladším dětem, budou si půjčovat hračky
a vzájemně si pomáhat. A tak jako odměnu dostaly od andílka sladkou odměnu.
Na závěr děti zazpívaly písničku, kterou
pilně s paní učitelkou trénovaly. Anděl s
Mikulášem odešli, čerta si vzali s sebou a
děti si mohly zase spokojeně hrát.
Perníčkové tvoření
V neděli 13.prosince 2015 uspořádalo
sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“, ve
spolupráci s rodinou Fišerovou, Perníčkovou dílničku. Bylo přichystáno 5 kg perníkového těsta, rozličné formičky a zdobení. Jídelna se zaplnila především dětmi,
které se s radostí pustily do vykrajování
rozličných tvarů. Pod jejich rukama vznikaly krásné svícínky, městečka či ozdoby
na vánoční stromeček. Krásné a zajímavé
odpoledne provonělo celou budovu Radnice. Každý si hrdě odnášel domů nádherné výtvory.
Text: Kristína Robová a Lenka Nováková
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Statistická ročenka počasí za rok 2015
Díky meteostanici v obci přinášíme zajímavé
údaje o počasí za loňský rok:
Nejvyšší teplota: 37,7°C (7.8.)
Nejnižší teplota: -12,9°C (7.2.)
Průměrná roční teplota: 9,8°C
Počet letních dnů: 54 (nad 25°C)
Počet tropických dnů: 29 (nad 30°C)
Počet ledových dnů: 4 (stále pod 0°C)
Počet mrazivých dnů: 107 (pod 0°C)
Počet arktických dnů: 4 (pod -10°C)
Poslední jarní mráz: 15.5. (-0,3°C)
První podzimní mráz: 1.10. (-2,2°C)
Úhrn ročních srážek: 488mm
Největší náraz větru: 50km/h (1.4.)
Převažující směr větru: severozápadní
Nejvyšší tlak vzduchu: 1042,1 hPa
Nejnižší tlak vzduchu: 976,4 hPa
Nejdelší období bez srážek: 26 dní
Nejdelší souvislé období srážek: 8 dní

