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MLÁZOVICKÝ KOSTEL POODHALIL SVÁ TAJEMSTVÍ 
 V pátek 29.5.2015 večer od 18 do 

22 hodin v mlázovském Kostele Nejsvě-

tější Trojice probíhala Noc kostelů.   

 Noc kostelů je unikátní mezinárod-

ní akce, nápad otevřít svatostánky široké 

veřejnosti vznikl v roce 2003 a pro veli-

kou oblíbenost se neustále rozšiřuje do 

dalších míst a zemí. V Čechách se konala 

poprvé v roce 2009 v Brně. Letos, šest let 

poté, je již rozšířena po celé republice a 

účastní se jí tisíce lidí na stovkách míst. 

Mlázovští měli tu čest, že právě jejich 

kostel vybrala Bělohradská farnost pro 

letošní ročník.   

 Pořadatelé si dali velmi záležet a 

na hosty z blízka i z dáli čekal nazdobený 

kostel a bohatý celovečerní program. 

Hned u dveří každý dostal milou pozor-

nost na památku v podobě perníkového 

zvonečku nebo kostelíka, přívěsku 

„Matičky“ a několika obrázků.   

 Celý večer byl kostel volně pří-

stupný, mohli jste si prohlédnout nejenom 

hlavní loď, ale i zákristii, presbytář, kůr, 

varhany, věž se zvony a krásným výhle-

dem, půdu se složitým pletencem trámoví 

a mnoho jiných běžně nedostupných zá-

koutí. Během večera probíhal také dopro-

vodný program složený z přednášek o 

historii kostela i obce, nebo také vzpomín-

ku na působení řádových sester v Mlázo-

vicích. O dechberoucí hudební intermezza 

se postarala křesťanská 

mládežnická skupina 

VíraS. Co by to bylo 

za akci v kostele bez 

hry na varhany. Na 

elekronické, ale nako-

nec po přímluvě i kla-

sické kostelní zaprelu-

doval pan ředitel Jaro-

slav Jirásko, na housle 

ho doprovodila talen-

tovaná dcera Anna.   

 Na prostranství 

před kostelem čekalo 

na znavené poutníky 

malé občerstvení od 

místních dobrovolných hasičů a stánek s 

tvůrčí dílničkou pro nejmenší.   

 Noc kostelů se v Mlázovicích vy-

dařila. Více než sto návštěvníků se necha-

lo okouzlit umem a fortelností našich 

předků, kteří kostel postavili, ale ocenili i 

současnou generaci, jak památku spravuje 

a udržuje. 

Evropský projekt „Noc kostelů“ zavítal letos do našeho městečka 

Zlatý hasičský hattrick nevyšel 

 V letošním hasičském okrsku 

Mlázovice na vítězství nedosáhly. Těsně 

je porazili hasiči z Lužan. Na okresní 

soutěži však budou startovat obě výjez-

dová družstva.   
 V sobotu 23. května 2015 se v Šá-

rovcově Lhotě 

u s k u t e č n i l a 

okrsková sou-

těž v požárním 

sportu. Šárov-

cova lhota hos-

tila soutěžící na 

ploše u koupa-

liště za cihel-

nou a soutěží a 

kulturním pro-

gramem oslavi-

la 120. výročí 

založení sboru 

dobrovolných 

hasičů.   

 Do konečného hodnocení se zapo-

čítaval lepší čas z útoku a štafety. Po vy-

rovnaných soubojích utekl mlázovákům 

"zlatý hattrick" o 1,66s. Na prvním místě 

se umístilo družstvo z Lužan, druhé Mlá-

zovice doplnila třetí Choteč. Přebor jed-

notlivce byl hodnocen samostatně a na 

prvním místě se umístil mlázovický Karel 

Špidlen s časem 20,21s. Druhý byl Jirka 

Měsíček z Ko-

necchlumí a 

třetí Josef Kali-

na z Lužan.   

 B ě h e m 

odpoledne také 

ukázal perfekt-

ně secvičený 

požázní útok 

lužanský potěr 

a za své vy-

stoupení sklidil 

patřičný po-

tlesk. 

 O d p o -

ledne se obešlo bez zranění a dobrou nála-

du podpořilo přívětivé počasí a dobré vý-

sledky. 

 

KALENDÁŘ AKCÍ - ČERVEN 2015 

 

19. června 2015 - Městečko Mlázovice a 

pořadatelé folklórního festivalu 

"Slavnosti písní a tanců pod Zvičinou" 

Vás zvou na tradiční vystoupení zahra-

ničních tanečních souborů, které se v 

rámci festivalu uskuteční v Mlázovicích. 

Tanečníci z Kypru a Slovenska se před-

staví na sále mlázovické Radnice od 

19.00 hodin.  

22. června 2015 - Městečko Mlázovice 

zve občany na 5. zasedání zastupitelstva 

pro funkční období 2014-2018, které se 

uskuteční v pondělí od 19.30 hodin v 

zasedací místnosti Obecního úřadu v 

Mlázovicích. Program jednání je upřes-

něn na úřední desce. 

27. června 2015 - Provozovatelé koupa-

liště Vás zvou na první prázdninovou 

párty, která se koná na mlázovickém kou-

pališti. Začátek je naplánován na 20.00h. 

Těšit se můžete na spoustu dobré hudby, 

jídla a pití, velkoplošnou projekci a zába-

vu až do rána. Hrát bude DJ Joye.  



Střípky z domova důchodců očima Libuše Zhoufové 

VELIKONOCE, ČARODĚJNICE  

 Jako v minulých letech, jest i dnes 

Zelený čtvrtek předzvěstí blížících se nej-

krásnějších svátků – svátků jara – Veliko-

noc, ale také dnem, kdy byl Ježíš zrazen 

jedním ze svých učedníků – Jidášem. Z 

toho důvodu jest přisouzeno všem 

mužům, že v tento den slaví svůj svátek. 

Dárkem od žen byla velká kytice suchých 

kopřiv a jiného plevele. Zakrátko ale při-

šlo velikonoční pondělí – pomlázka. A tu 

si to mužské plémě přišlo na své. Jediný 

den v roce, kdy si mohlo beztrestně dovo-

lit potrestat své protějšky, bylo to vždy 

však ve většině případů, snesitelným způ-

sobem a ještě k tomu s odměnou. Byla to 

vařená, různě obarvená vajíčka, mnohdy i 

cukrové fondánové kraslice a stopička 

něčeho tvrdšího. To nemohlo chybět a tak 

milí gratulanti, když obešli všechny zná-

mé a vrátili se domů, jejich končetiny 

byly tak unavené, že musela nastat odpo-

čívací poloha.   

 Uplynulo několik dnů a poslední 

den dubna, den pálení čarodějnic, byl zde. 

Požitek z tohoto dne si nenechaly ujít ani 

ženy v domově důchodců. Všichni obyva-

telé domova, pokud jim to bylo alespoň 

trochu zdravotně možné, shromáždili se 

ve společenské místnosti U Rybiček, kde 

bylo připraveno občerstvení ve formě 

předem upečených čarodějnických specia-

lit a lektvarů. Samozřejmě ani jablkový 

závin nesměl chybět a k tomu potřebné 

tekutiny všeho druhu. Rozvíjející se po-

chutnávání bylo náhle přerušeno blížícím 

se rámusem a do otevřených dveří doslo-

va vlétla stará, 94 létá pravá čarodějnice, 

doprovázená dvěma mladšími nadějnými 

chovankami. A když pak ještě dorazila ze 

školky se vrátivší 

malá čarodějka, 

byl to spolek k 

pohledání. Niko-

ho nenechaly ty 

ženštiny v klidu, a 

když nemohly 

jinak, snažily se 

alespoň každého 

ometat malým 

košťátkem. Čas 

rychle ubíhal a 

než se kdo nadál, 

doba večeře byla 

zde a tím i konec 

zábavy. Ta však, 

ale úplně nekončí, 

nýbrž se jen od-

kládá na příští 

rok, viďte naši přátelé. 

KVĚTEN  

 Květen, nejkrásnější měsíc v roce. 

Příroda, probuzena již ze zimního spánku, 

mění vše, co je vzrostlé a po odkvětu 

schopná vydati své plody, v záplavu bí-

lých květů. A člověk? Nejdokonalejší to 

tvor lidský na světě, s obdivem sleduje 

toto dění a svojí prací jest do toho také 

zapojen. Proto jest 1. den májový svátkem 

pracujících. 8. května se slavíval a místy 

se dosud ještě slaví MDŽ – mezinárodní 

den žen.   

 Druhá ale neděle květnová jest 

zasvěcena člověku na světě nejdražšímu a 

nejmilejšímu – našim maminkám. V do-

mově žije většina žen a těm již po několik 

roků přicházejí přát děti ze zdejší mateř-

ské školky. A tak se stalo i letos. V úterý 

dne 5. května, nebyl to den zrovna moc 

teplotně příjemný, ale přesto ženy v de-

kách zabalené, shromáždily se venku pod 

oblouky v očekávání příchodu gratulantů. 

Netrvalo to dlouho a zástup malých ško-

láčků za doprovodu paní ředitelky a paní 

učitelky byl zde. Děcka seřazená v řadě si 

nejdříve s patřičnou zvědavostí prohlížela 

přítomné babičky, ale pak začaly jednotli-

vě i sborově přednášet, zpívat, tancovat a 

hrát scénky, které s nimi trpělivě nacvičila 

paní ředitelka s paní učitelkou. Každý 

jejich přednes básničky nebo říkanky byl 

samozřejmě odměněn řádným potleskem. 

Po ukončení vystoupení dostala děcka 

sladkou odměnu nejen za gratulaci, ale i 

za to, že svojí přítomností přinesly závan 

toho života za vraty domova. Ještě jednou 

srdečný dík a zase někdy na shledanou vy 

naše malá kozlátka.  

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Městečko bylo velmi úspěšné s žá-

dostí o dotaci na Úřadu práce a získalo 

díky tomu 3 pracovníky na veřejně-

prospěšné práce v roce 2015, jejichž 

mzdu platí stát. Díky tomu se daří pro-

vádět rozsáhlou údržbu veřejných pro-

stranství a obecních budov, včetně 

mnoha oprav a rekonstrukcí za režijní 

ceny. 

● V první polovině května provedli 

pracovníci městečka kompletní po-

střik všech chodníků, parkovacích 

ploch a dalších veřejných prostran-

ství proti plevelům. Následně probí-

há mechanické odstraňování a úpra-

va ošetřených ploch. 

●  Počátkem května provedli mlázovič-

tí hasiči, společně s dobrovolníky, pra-

videlné čištění koupaliště. Mlázovická 

nádrž je tak co nejlépe připravena na 

letní sezónu. Pracovníci městečka také 

pečlivě vyčistili lesní prameniště pro 

koupaliště. 

● Obec musela trvale odstranit am-

plión veřejného rozhlasu z ulice Na 

Tvrzi. Stalo se tak z důvodu poško-

zení kabelového vedení, které je ulo-

ženo pod asfaltovou komunikací. 

Kvůli této závadě rozhlas neustále 

vrčel, nejvíce v nočních hodinách 

(převáděl proud z přiloženého kabe-

lu nízkého napětí). Protože rentabil-

ní oprava není možná, bude v let-

ních měsících položen nový přívod 

rozhlasu pro tuto lokalitu, společně s 

novým zemním kabelem veřejného 

osvětlení. 

●  V rámci probíhajícího procesu kom-

plexní pozemkové úpravy katastrálního 

území Mlázovice, oznámil Pozemkový 

úřad ČR, pobočka v Jičíně, že veškeré 

úkony, včetně výměny katastrálního 

operátu, by měly být hotovy v průběhu 

měsíce července. Poté by již měla být 

odstraněna plomba z dotčených parcel 

v katastru nemovitostí a vlastníci s 

nimi budou moci volně nakládat. 
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KVĚTNOVÝ ZÁSAH HASIČŮ 

 

10. květen - Kolem 22.00h naruší noč-

ní klid zvuk sirény. Hasiči vyjíždějí k 

požáru hnojiště v sousedním Svatojan-

ském Újezdě. Na místo přijíždějí jako 

první a oheň hasí vysokotlakem. Dále 

provádí preventivní ošetření okolí pro-

ti případnému dalšímu vznícení. Další 

jednotky z Lázní Bělohradu a profesio-

nální z Hořic nakonec nezasahují a 

odjíždějí zpět.  

 

Za několik dní hořelo na stejném mís-

tě. Požár však uhasili členové mlázo-

vické jednotky za použití ručního nářa-

dí, bez výjezdu zásahové cisterny. 


