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MĚSTEČKU KONEČNĚ PATŘÍ POZEMEK KOLEM KOSTELA 
 Nekonečný příběh je u konce. 

Mlázovice získaly do svého vlastnictví 

po osmiletém snažení důležité veřejné 

prostranství.   

 V roce 2008 se městečko stalo 

vlastníkem Kostela Nejsvětější Trojice a 

pochopitelně i stavební parcely, na které 

stojí. Předcházela tomu dlouhá diskuze 

zastupitelů, zda si správu kostela vzít na 

starosti. Jednoznačně převládl názor, že se 

obec bude o tuto zapsanou kulturní památ-

ku, která je dominantou území, starat lépe.

 Nikdo ovšem netušil, jak velký 

problém nastane s převodem pozemku 

kolem kostela. Začal neuvěřitelný příběh, 

jehož rozuzlení nastalo až v průběhu srpna 

2015. Z doby, kdy byl kostel státu, patřila 

sousedící parcela vlastnicky také státu a 

nesla „církevní plombu“, což znamenalo, 

že je blokována pro účely případné cír-

kevní restituce. Nastal tak zajímavý para-

dox, že stavba kostela již patřila obci, ale 

pozemek, který byl kvůli kostelu bloko-

ván, nemohl být převeden. Došlo alespoň 

k jeho dlouhodobé výpůjčce, aby jej obec 

mohla udržovat v uspokojivém stavu.  

 Převod řešil Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. V průběhu 

let se na jeho jičínském pracovišti vystří-

dalo několik ředitelů, což komplikovalo 

připravovaný proces. Vše zásadně ovlivnil 

také zákon o narovnání vztahu mezi stá-

tem a církvemi (tzv. církevní restituce) a 

nové lhůty z něj vyplývající.   

 Mlázovice se snažily uplatnit nárok 

na okamžitý bezúplatný převod, protože v 

tomto místě se nachází bývalé veřejné 

pohřebiště, ale různorodé výklady státních 

pravidel nadějné řešení zhatily. Proto ne-

zbylo než počkat, až uplyne lhůta pro po-

dávání žádostí ze strany církve o navrace-

ní majetku. Protože římskokatolická cír-

kev pochopitelně v tomto případě nárok 

neuplatnila, bylo možné zahájit proces 

převodu. Ovšem až po uplynutí další roční 

ochranné lhůty.   

 Ledy se pohnuly na jaře letošního 

roku a vytoužená smlouva mohla být po-

depsána. Koncem srpna pak katastrální 

úřad provedl její vklad a městys Mlázovi-

ce se stal vlastníkem parcely se symbolic-

kým číslem jedna.  

 Tím ovšem problémy obce zdaleka 

nekončí. Vzhledem k tomu, že součástí 

pozemku je pískovcová zeď lemující celý 

areál, která je také zapsanou kulturní pa-

mátkou, začínají další starosti s organizací 

její opravy a zajištěním financování. Je 

totiž v katastrofálním stavu. Části zdi jsou 

již rozebrané, části se bortí a ohrožují své 

okolí. Její délka a složení napovídají, že 

celková rekonstrukce bude trvat dlouhé 

roky. Nyní se vše konzultuje s památkáři a 

také projektantem, aby navrhl nejvhodněj-

ší řešení stavebních prací.   

 I když městečko čeká ještě mnoho 

práce a finančních výdajů, změna vlast-

nictví důležitého pozemku v samém cent-

ru obce je velmi důležitá a potěšující. Ná-

vštěvníci kostela a jeho okolí, ale i předci, 

kteří v místě po staletí odpočívají, zde 

konečně získají klid a důstojné prostředí. 

Mnohaleté snažení nakonec s dobrým koncem pro Mlázovice 

 Zateplení stropu přinese znatel-

né úspory zemního plynu i lepší tepel-

nou pohodu.   

 V posledních letech se díky evrop-

ským i národním dotacím obce a města 

předhánějí v žádostech o podporu projek-

tů na snižování energetické náročnosti 

svých budov. Zjednodušeně řečeno, větši-

nou se jedná o výměnu oken, zateplení 

fasád, půdních prostor či výměnu kotlů. 

Městečko z tohoto programu také již reali-

zovalo v roce 2014 projekt na domově 

důchodců.   

 Pochopitelně, další úvahy směřo-

valy i k jiným obecním budovám, včetně 

mateřské školky. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o velmi specifický objekt, žádost o 

dotaci podána nebyla a postupně došlo 

pouze k realizaci dílčích opatření.   

 V případě školky je problematické 

kombinované využití budovy. Jako školka 

slouží pouze jedno podlaží, při zateplení 

se však nedá oddělit. Na jedné straně je 

budova propojena s objektem bývalé ško-

ly, na straně druhé zase tvoří jeden celek s 

obecními byty. Většinu plochy fasád tvoří 

okna, která jsou již vyměněna z předcho-

zích let. Kvůli výše uvedenému by byla 

případná dotace velmi problematická a z 

finančního hlediska neefektivní.   

 Proto se městečko rozhodlo, že 

dílčí opatření, která mají smysl, bude fi-

nancovat z vlastních zdrojů. Největším 

problémem z pohledu energetické nároč-

nosti budovy se ukázala nedostatečná a 

někde i úplně absentující izolace stropů a 

střechy. Vzhledem k tvaru budovy se jed-

ná o závažný problém, plocha stropů je 

dominantní.   

 Pracovníci firmy, která vkládala 

dodatečné izolace, si museli nejprve vy-

tvořit cestu do půdních prostor, neboť po 

oplechování střešního pláště při výstavbě 

budovy v roce 1984, nebyla podstřešní 

část vůbec přístupná. Byla zde instalována 

izolace ze speciální ekologické minerální 

vlny, v tloušťce 26cm. Protože se v budo-

vě většinu roku topí, izolace zajistí každo-

ročně výraznou úsporu při spotřebě zem-

ního plynu. Návratnost celé investice je 

spočítána na pouhé tři roky.   

 Z hlediska hospodaření s energiemi 

již ve školce chybí pouze výměna kotlů 

ústředního vytápění, za novější úspornější. 

K tomu by mělo dojít v příštích letech. 

Fasáda objektu se pravděpodobně zateplo-

vat nebude (v tomto případě by se to ne-

vyplatilo) a výhledově se dočká pouze 

nového nátěru. 

Mateřská škola ušetří náklady na vytápění 
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Kompletní průvodce likvidací a recyklací odpadů z domácností  

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V MLÁZOVICÍCH (aktualizace 2015) 
 Opět přinášíme kompletní informace, jak nakládat s růz-

nými typy odpadů. Průběžně dochází ke změnám v odpadovém 

hospodářství obce, stejně tak se rozšiřuje množství komodit, 

které lze recyklovat a odevzdávat na sběrném dvoře městečka.  

 

Co všechno lze třídit a jak s kterým odpadem v Mlázovicích 

naložit se dočtete v následujících řádcích:                       1 
 

1) Směsný komunální odpad – takto je nazýván běžný odpad, 

který sypeme do popelnic  nebo pytlů s logem TS (jedná se o 

plastové pytle o objemu 110l s natištěným logem Technických 

služeb). Technické služby nám tyto pytle prodávají a svážejí 

pouze tento typ (pokud někdo odkládá odpad v jiných pytlích, 

není svezen). Popelnicové nádoby si každý občan zajišťuje sám, 

lze je i koupit za zvýhodněnou cenu na Obecním úřadě (dodávka 

přímo od výrobce). Řada lidí plní popelnici zbytečně i odpady, 

které lze bez problémů recyklovat, takže nekončí na skládkách, 

ale jsou využívány jako surovina pro další výrobu.   

2) Papír – do této kategorie patří noviny, časopisy, kancelářský 

papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenkové obaly od 

různých spotřebičů, kartóny, papírové obaly (např. sáčky). Veš-

kerý papír musí být čistý, suchý, bez příměsí (nelze sbírat např. 

mastné papíry od salámů, oleje, mokrý papír, uhlový, voskový, 

použité plenky či hygienické potřeby, apod. – to vše patří do 

popelnice). Papír lze v Mlázovicích odnášet do modrého kontej-

neru na sběrný dvůr.  

3) Sklo – do této kategorie patří lahve od nápojů, skleněné nádo-

by, skleněné střepy, tabulové sklo (nepatří sem keramika, porce-

lán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla – opět tyto věci patří do po-

pelnice nebo na skládku). Sklo lze v Mlázovicích odnášet opět 

na sběrný dvůr do zeleného kontejneru.  

4) Plasty – jeden z nejčastějších odpadů domácností. Plasty se u 

nás sbírají do libovolných pytlů (ty lze obdržet také na Obecním 

úřadě nebo použít i vlastní plastové). Mezi plasty lze sbírat  PET 

láhve (smáčknuté), plasty všeho druhu, kelímky od jogurtů 

(vymyté), obaly od šamponů, zubních past, sáčky, fólie a podob-

ně (nepatří sem novodurové trubky, obaly od olejů, barev a po-

dobně – to jsou nebezpečné odpady – nakládání s nimi viz. níže). 

Naplněné pytle s plasty mohou občané odnášet na sběrný dvůr 

obce do žlutého kontejneru. Sem patří nově i tvrdé plasty jako 

zahradní nábytek, kbelíky, přepravky, hračky, apod.  

5) Kovy – veškeré kovové odpady bez příměsí lze odnášet na 

sběrný dvůr obce do hnědého kontejneru. V případě větší-

ho  množství kovů v domácnosti (cca více jak 50 kg) lze kontak-

tovat Obecní úřad, který z vaší domácnosti kovy bezplatně odve-

ze. Za kovy nejsou považovány elektrospotřebiče (pračky, ledni-

ce apod.).  

6) Nápojové kartony – sběr nápojových kartonů od džusů, šťáv, 

vína či mléka funguje podobně jako sběr plastů. Do libovolných 

pytlů lze ukládat sešlápnuté nápojové kartony. POZOR: Před 

sešlápnutím a odložením do pytlů je potřeba je vypláchnout. 

Naplněné pytle (i menší) lze odnést na sběrný dvůr obce.                                         

7) Polystyrén – lze odnášet v plastových pytlích (nalámaný do 

pytlů) na sběrný dvůr obce, odkud je odvážen ke zpracování.  

8) Vyřazené elektrospotřebiče – jako jsou pračky, lednice, tele-

vize, monitory, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, sporáky, 

drobné domácí spotřebiče, zahradní techniku, vysavače, apod., 

lze odnášet na sběrný dvůr obce. POZOR: Tyto spotřebiče musí 

být kompletní (včetně všech součástí, přívodních šňůr, kompre-

sorů apod.). Pokud něco chybí, nejedná se o vyřazené elektroza-

řízení, ale o nebezpečný odpad, jehož likvidace je mnohem složi-

tější a nákladnější.                                                       ll 

9) Objemné odpady – jedná se o staré koberce, lina, umyvadla, 

toalety apod. Tyto odpady lze odvážet na sběrný dvůr obce do 

oranžového kontejneru.  Rovněž je lze odvést, v případě většího 

množství, přímo na skládku do Popovic.  

10) Zářivky - světelné trubice jako jsou zářivky, výbojky a 

úsporné zářivky lze odvážet na sběrný  do speciální nádoby.  

11) Nebezpečné odpady – zbytky barev, lepidel, obaly od olejů, 

obaly od uvedených látek či nekompletní elektrospotřebiče je 

možno odnášet na sběrný dvůr obce. l k 

12) Akumulátorové články – veškeré akumulátorové články 

(baterie) lze odnášet na sběrný dvůr do speciální nádoby. 

13) Autobaterie - ať již suché nebo plné, v různých velikostech 

lze odvážet na sběrný dvůr obce.  

14) Bioodpad - na sběrný dvůr lze odnášet do hnědého kontejne-

ru rostlinné zbytky ze zahrádek, listí, tráva, větve či roští. Nelze 

sem odnášet zbytky z kuchyně, tekutý odpad nebo uhynulá zvířa-

ta. Přesto doporučujeme lidem na zahrádkách kompostovat, pro-

tože tím ušetří náklady za dopravu materiálu na SD a nezbavují 

se ze zahrady cenné organické hmoty, kterou poté ve formě sub-

strátů draze kupují v obchodech.  

15) Textil - do speciálního kontejneru na SD lze odkládat veške-

rý textil, oděvy, bytový textil a obuv. Materiály neslouží pro 

charitativní využití, ale průmyslově se zpracovávají na  tkaniny. 

16) Hračky - do speciálního kontejneru na SD lze odkládat jaké-

koliv hračky. Materiál je dále recyklován a zpracován.  

17) Nábytek - Různorodý nábytek, křesla, židle, stěny, postele, 

skříně a další - lze rovněž odkládat na sběrný dvůr. Nábytek je 

demontován na jednotlivé díly. Dřevěné kusy jsou energeticky 

využity,  syntetická deskovina je dále recyklována a využita ve 

výrobě.  

18) Větve - jakékoliv větve (bez hlíny či dalších příměsí) lze na 

sběrný dvůr odvážet. Dále jsou štěpkovány a ekologicky či ener-

geticky využity. 

Co na Sběrný dvůr odložit nelze:  
Pneumatiky - Je možné vracet bezplatně prodejcům při zakou-

pení nových (jsou ze zákona povinni je odebrat) nebo odvézt na 

skládku do Popovic u Jičína. Zatím je nelze recyklovat.  

Stavební odpad - sutě, výkopové zeminy, zbytky betonu a další 

odpad ze staveb je nutné odvézt přímo na skládku Popovice.  

Nebezpečný odpad - nelze zde odkládat určité složky nebezpeč-

ného opadu (např. azbest, lepenku, asfalty, eternit, apod.). Tento 

odpad je nutné dovézt na skládku nebezpečného odpadu 

(nejbližší Jičín - Popovice).  

Výkopová zemina - nelze ji vozit na sběrný dvůr, nutno odvézt 

na řízenou skládku odpadů Jičín -  Popovice  

 

Provozní doba sběrného dvora v Mlázovicích:  
Sběrný dvůr v Mlázovicích je otevřen celoročně v úterý od 14.00 

do 16.00h a v sobotu od 8.00 do 11.00h (mimo svátky). Provozo-

vatelem je společnost Mlázovické služby, s.r.o..  

 

Kdo může  sběrný dvůr využít:  
Zařízení je k dispozici občanům i chalupářům městysu Mlázovi-

ce a obcí Lužany, Choteč, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota a 

Konecchlumí. Podle podmínek poskytovatele dotace nemohou 

dvůr užívat podnikatelé (ani fyzické podnikající osoby ani fir-

my). Občané okolních obcí musí mít při sobě občanský průkaz, 

bez něj nebude odpad přijatý.   

Sběrný dvůr nemohou využít podnikatelé a odevzdávat zde 

odpady z podnikatelské činnosti (podmínka dotace). 



 V sobotu 1. srpna 2015 proběhl 

na kurtech u koupaliště 7. ročník popu-

lárního volejbalového klání. 

 Turnaj smíšených volejbalových 

družstev „Mlázovický mixík“ na počátku 

srpna se již napevno zapsal do kalendáře 

sportovních akcí v městečku. A také do 

povědomí široké volejbalové veřejnosti, 

protože zájem o účast na tomto podniku 

převyšuje možnosti pořadatelů. Proto 

musely být letos, s těžkým srdcem, od-

mítnuty dokonce 3 týmy. Ale areál kurtů 

u koupaliště není nafukovací. Počet 10 

startujících družstev se při minulých roč-

nících ukázal jako maximální, aby bylo 

možné turnaj odehrát do tmy. 

 Při ranní prezentaci účastníků byly 

vylosovány dvě skupiny po pěti. V nich 

se zápasy odehrály vzájemně, „každý s 

každým“. Tentokrát se hrálo na dva sety 

do 25 bodů. Vítězové skupin postoupily 

automaticky do semifinále, druzí a třetí v 

pořadí se utkali proti svým rivalům z dru-

hé skupiny o další postupová místa. 

 Bohužel, nedařilo se domácím 

barvám. Poprvé v historii turnaje nepo-

stoupily do vyřazovací části. I když za 

hru se stydět nemusí. Všechny zápasy 

odehrály se ctí, v případě proher se jedna-

lo velmi těsné výsledky. O vyrovnanosti 

turnaje svědčí i to, že Mlázovice porazily 

ve skupině Novou Paku, která celkově 

skončila třetí. 

 Ve finále se střetli volejbalisté ze 

Dvora Králové nad Labem, kteří suverén-

ně přehrály Lázně Bělohrad. Třetí místo 

vybojoval tým z Nové Paky. 

 Zdárnému průběhu sportovního 

klání napomohlo krásné prostředí koupa-

liště a výborné zázemí v letní hospůdce. 

Proto nebude mít ani příští rok tento tur-

naj problémy se zájmem hráčů. 

Mlázovice na vlastním turnaji neuspěly 

Mlázovické derby se vrátilo po 20ti letech 
 Fotbalové hřiště u koupaliště 

zažilo slavný návrat. Bavili se hráči i 

publikum.   

 Na počátku utopie, v sobotu dne 

8. srpna 2015 v 19 hodin realita. Myšlen-

ka, která se zrodila v hlavách několika 

nadšenců k tomu, aby se téměř po dvaceti 

letech obnovila tradice prázdninového 

fotbalového utkání „hořeňáci vs. doleňá-

ci“, se proměnila ve skutečnost. Během 

sobotních dopoledních hodin a časného 

odpoledne došlo k přípravě hřiště, která 

spočívala ve vyrovnání hrubých nerov-

ností a dále v kompletní přípravě čar. 

Brankové sítě a dresy, bez kterých by se 

nedalo na hřišti vůbec fungovat, zapůjčil 

fotbalový klub z Lázní Bělohradu, za což 

jim patří poděkování. Sraz hráčů byl na-

plánován na 18:30 hodinu, ale ještě deset 

minut před výkopem to popravdě nevy-

padalo, že by se mohlo utkání na velkém 

hřišti vůbec odehrát. Hráčů, hlavně na 

straně doleňáků, byl v této době nedosta-

tek. 

 V 19 hodin již bylo vše jinak a na 

obou stranách stály proti sobě dvě jede-

náctky. Na straně hořeňáků byl dokonce i 

jeden střídající. Složení obou týmů bylo 

pestré, oba měly ve svých řadách i hráče, 

kteří patří svým věkem ještě do kategorie 

žáků a lze s potěšením konstatovat, že se 

na hrací ploše v žádném případě neztrati-

li, ba naopak. 

 Výkop utkání byl původně naplá-

nován na 17 hodinu, ale z důvodu ex-

trémně vysokých teplot došlo k přeložení 

na již avízovanou 19 hodinu. I v době 

výkopu se venkovní teplota ve stínu po-

hybovala na koupališti na hranici 34 

stupňů a tak bylo rozhodnuto, že se utká-

ní odehraje na 2x30 minut, což jak se 

ukázalo, bylo naprosto dostačující. Po 

uplynutí hrací doby byli všichni zúčast-

nění spokojeni, že se podařilo tradici 

obnovit a že si mohli opět po letech za-

hrát na místním fotbalovém hřišti „velký“ 

fotbal.  

 Na závěr je třeba uvést to podstat-

né, jak to vlastně dopadlo. Hořeňáci zví-

tězili 6:3, ale i ve sportu je štěstěna vrtka-

vá, což potvrzuje stav, který byl ještě 15. 

minut před koncem. Doleňáci vedli v této 

době 3:2.  

 Věříme, že se i v příštím roce 

sejdeme a ještě v 

hojnějším počtu a i 

kvalita hry se bude 

neustále zvyšovat. 

Také je třeba poděko-

vat všem, kteří přišli, 

aktivně se zúčastnili, 

ale i těm, kteří přišli a 

hráče povzbudili z 

pohledu diváka. 

  
Text a foto: Martin Šídlo 

ZÁKLADY TĚLOCVIČNY  

UŽ NEBUDE POŠKOZOVAT VODA 

 

 Odvedení dešťových vod od 

sportovní haly vyřeší letitý problém. 

 

 Budova společensko-správního 

centra se potýká s různými technickými 

problémy. Jedním z velmi závažných 

bylo poškození hydroizolací, které způ-

sobovalo vlhnutí sklepních prostor a 

zdiva v přízemních prostorách 

(především prostory sklepů, promítárny 

a bývalého kina). Vzhledem k velkému 

rozsahu a členitosti budovy nebylo mož-

né provést klasickou hydroizolaci a vy-

sušení základů. Náklady na obdobné 

stavební úkony by v tomto případě pře-

sáhly milion korun, což je mimo finanč-

ní možnosti městečka. 

 

 Na druhou stranu nelze nechat 

pronikat vodu do objektu, neustále řešit 

různé plísně, opadané omítky apod.. 

Proto obec rozhodla o částečné sanaci 

nejhoršího úseku jednoduchou, ale účin-

nou metodou. Základy byly obkopány, 

na místo poškozené svislé lepenky byla 

nainstalována nopová fólie, trubkové 

drenážní vedení a vše zakryl kačírkový 

zásyp. 

 

 Dešťová voda z okapů rozlehlé 

budovy přístavby, která doposud konči-

la pod tělocvičnou je odváděna novým 

kanalizačním potrubím. Další srážky, 

které volně stékají po svahu mezi budo-

vou a kostelem nyní odvádí přidaný 

systém bodových vsaků. 

 

 Provedená opatření sice nejsou 

stoprocentní, ale Radnice si od nich 

slibuje výrazné zlepšení problémů spo-

jených s vodou a poškozováním této 

obecní budovy. Sklepy, které jsou místy 

zahloubeny až 4m pod úroveň terénu 

sice zůstanou vlhké i nadále, ale bude 

možné používat bez obav alespoň nad-

zemní části objektu. 

 

 

 



 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu srpna byly vyměněny zvon-

kové systémy na obecní bytovce Na 

Ohrádce. Po letech bylo poškozeno již 

mnoho tlačítek, některá nefungovala vů-

bec, téměř u žádného nebylo označeno, do 

kterého bytu se člověk dozvoní. Na situaci 

si dlouhodobě stěžovali nájemníci, pošta, 

energetici i mnozí další. Osazená technolo-

gie má zvýšenou odolnost proti povětr-

nostním vlivům, proto lze očekávat její 

zvýšenou životnost. Konečná úprava okolí 

zvonků proběhne až s plánovanou úpravou 

fasády v příštích letech. 

● V uplynulých dnech uzavřelo městeč-

ko nové smlouvy na odběr energií. Od 

ledna 2016 bude využívat ještě výhod-

nějších cen u dodávek elektrické energie 

a zemního plynu. Obě komodity nově 

dodá společnost ČEZ a to nejenom obci, 

ale také jejím příspěvkovým organiza-

cím - domovu důchodců a mateřské ško-

le. Velké slevy za nákup energií jsou pro 

Mlázovice samozřejmé již několik let, 

ale nynější podmínky jsou ještě výhod-

nější. Přitom výsledné ceny jsou určeny 

na základě přímého jednání s dodavate-

li. Městečko se neúčastní ani společných 

nákupů s dalšími subjekty ani elektro-

nické aukce na komoditní burze, přesto 

má jako relativně malý odběratel pod-

mínky vynikající a srovnatelné nebo 

ještě lepší než ti, které aplikují složité a 

finančně nákladné systémy výběru do-

davatele.   

●  Na základě přání rodičů a zastupitelů 

provedlo městečko výrazné zvýšení zabez-

pečení vstupu do mateřské školy. Princip 

nového systému nebude zveřejňován, aby 

nedošlo k případnému snížení jeho účinku, 

ale faktem je, že od nového školního roku 

již nikdo nepovolaný nebude mít šanci 

vstoupit do budovy bez vědomí pedagogů. 

● Po několikaletém vyjednávání dospělo 

městečko k dohodě s poskytovatelem 

bankovních služeb, na výrazném zlevně-

ní poplatků za vedení a provoz běžného 

účtu obce. Vzhledem k tomu, že daný 

typ služby používá nejenom městečko, 

ale i jeho příspěvkové organizace, roční 

úspora je velmi výrazná.  

● Počátkem srpna došlo ze strany Úřadu 

regionální rady ROP Severovýchod 

(poskytovatele dotace na projekt 

„Revitalizace veřejných prostranství 

městysu Mlázovice“) k další kontrole do-

držování pravidel dotace. Tato kontrola 

byla zaměřena především na fyzickou 

stránku, tedy zachování a údržby chodní-

ků, zeleně, mobiliáře, veřejného osvětlení 

a dalších prvků hrazených v roce 2010 z 

evropské dotace. Kontrolní pracovníci 

konstatovali, že veškeré podmínky jsou 

plněny beze zbytku a nebyly nalezeny 

žádné nedostatky. 

HASIČI PŘEDVEDLI ÚCHVATNOU PODÍVANOU 
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 Na poslední srpnovou sobotu 

budou děti dlouho vzpomínat. Tři 

hasičské jednotky jim zpestřily loučení 

s prázdninami.  
 Každý, kdo přišel v sobotu v pod-

večer na mlázovické koupaliště, se nesta-

čil divit. Kromě již tradičního loučení dětí 

s prázdninami, bylo pro malé i velké při-

praveno speciální překvapení. Zatímco 

děti soutěžily a tancovaly na parketu, na 

druhé straně nádrže se již připravovali 

hasiči se svojí technikou.   

 Úderem devatenácté hodiny začala 

zajímavá podívaná, kterou doposud v 

Mlázovicích nikdo neviděl. Nad hladinou 

koupaliště se v přesné choreografii začala 

vznášet příšera chrlící vodu a později i 

barevný dým. Druhé vystoupení bylo ještě 

působivější. Na melodii vážné hudby 

předvedli hasiči sestavu deseti současně 

stříkajících proudů, doplněnou o fontánu 

chrlící vodu neuvěřitelně vysoko. Však 

také diváky nabité koupaliště odměnilo 

účinkující z SDH Mlázovice, SDH Skalič-

ka (z Hradecka)  a SDH Ostroměř bouřli-

vým potleskem. 

 Oblíbený turnaj se kvůli zraněním 

přeměnil na nový formát. Zaujal hráče i 

diváky. 

 V sobotu 15. srpna 2015 se usku-

tečnil na tenisovém kurtu v Mlázovicích 

7. ročník tenisového turnaje. Pro letošní 

ročník byl premiérově zvolen model 

čtyřher. Do turnaje se přihlásilo celkem 

osm hráčů, kteří vytvořili čtyři dvojice. 

Systém byl jednoduchý, zápasy byly se-

hrány každý s každým. Všechny odehrané 

duely byly zajímavé a napínavé a to vždy 

až do posledního míčku. Po vlně veder 

bylo konečně i počasí k hráčům shovíva-

vější. Z důvodu menšího počtu hráčů byl 

turnaj odehrán již během sobotního dne. 

 

Konečné výsledky: 

1. Jaroslav Grbavčic, Tomáš Sláma 

2. Tomáš Herbrych, Martin Šídlo 

3. Jiří John, Martin Čapek 

4. Michal Šídlo, Vlastimil Šídlo 

 

Text: Martin Šídlo 

TENISOVÝ TURNAJ VE ZNAMENÍ ČTYŘHER 

Neckyáda osvěžila srpnové sobotní odpoledne 
 V sobotu 8.8.2015 uspořádalo 

sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“ první 

ročník „Mlázovické neckyády“. I přes 

nepříznivou invazi vos, se sešlo pět sou-

těžních plavidel a diváci se obtížného 

hmyzu také nezalekli. 

 Na startovním 

poli se ukázali  místní 

posádky plavidel -  

Piráti (rodina Dědeč-

kova), Pralidi  (rodina 

Vackova), Froš s po-

těrem (Michal a Mar-

tin Frošovi), Vodníci 

z Rybníček (rodina 

Čeřovská) a Andílci (Kristýnka Frošová s 

kamarádkou). Bylo se opravdu na co dívat 

a závodníci se při stavbě svých plavidel, 

které soutěžila ve dvou disciplínách, plav-

bě elegance a závodu na čas, dali záležet. 

 Výkony závodníků hodnotila 

tříčlenná porota, která určila pořadí soutě-

žících takto: 1. místo Piráti, 2. místo Prali-

di, 3. místo Vodníci z Rybníček, 4. místo 

obsadil Froš s potěrem a na krásném 5. 

místě se umístila posádka Andíků.  Divá-

ky velmi zaujalo 

„plovoucí WC“ které 

však mělo problémy 

se stabilitou a rych-

lostí jízdy. První tři 

závodníci si odnesli 

na památku krásný 

památeční půllitr a 

ani další účastníci 

nepřišli zkrátka. 

 Děkujeme účastníkům za krásná a 

nápaditá plavidla a už nyní se těšíme na 

další ročník „Mlázovické neckyády“. Po-

děkování patří také všech dobrovolníkům, 

kteří se podíleli na přípravě a průběhu 

celé akce.        Text: K. Robová, Foto: V. Huťová 


