
Mlázovický 
zpravodaj 

Z obsahu vydání: 
 

● střípky z městečka 

● ze zastupitelstva 

● dětský den 

 

Číslo 6                           Červen 2016                                                       Ročník 20 

Hasiči pozvali na návštěvu děti ze školky 
 Ve čtvrtek 30. června 2016 ožila 

mlázovická zbrojnice. Hasiči dětem 

představili svoji práci a techniku.   

 Poslední školní den není v mateřin-

ce většinou ničím výjimečný. Vždyť škol-

ka funguje dál i o prázdninách. Letos však 

na děti čekalo překvapení. Hasiči pro ně 

připravili exkurzi u sebe ve zbrojnici. Ne-

bývalý ruch kolem hasičárny ve všední 

den dopoledne brzy vzbudil pozornost, a 

tak se ke školce připojilo ještě několik 

dalších menších dětí s maminkami.   

 Hasiči děti nej-

prve provedli stanicí, 

ukázali jim šatny, gará-

že, sklady  vybavení a 

při té příležitosti po-

vyprávěli o své činnosti. 

Bylo vidět, že si o jejich 

práci ve školce asi často 

povídají, neboť děti zna-

ly odpovědi na všechny 

záludné dotazy.   

 Následoval zlatý 

hřeb návštěvy – ukázka 

techniky. Kluci i holky, 

malí i větší, všichni 

chtěli sedět v zásahové 

cisterně. Další atrakce měla také velký 

úspěch. Stříkání z minimaxu na cíl šlo 

dětem jako profíkům. Díky hezkému po-

časí ani nevadilo, že byl občas někdo tro-

chu mokrý. Nejvíce to, k pobavení všech 

přítomných, odnesly paní učitelky.  

 Hasičské dopoledne se více než 

vydařilo. Děti odcházely nadšené a bohat-

ší o mnoho zážitků. A nakonec dobrá 

zpráva pro místní sbor. Podle zájmu nej-

menších o hasičinu, nebudou mít místní v 

budoucnu nouzi o nové členy. 

Zahraniční tanečníci potěšili publikum 
 Tradiční vystoupení zahranič-

ních souborů, v rámci Mezinárodního 

folklórního festivalu „Slavnosti písní a 

tanců pod Zvičinou“, se v Mlázovicích 

uskutečnilo i letos.  

 Na sále Radnice vystoupily v pátek 

17. června 2016 dva polské soubory a 

jeden z Rumunska. Pořadatelé měli zpo-

čátku obavy o návštěvnost, protože sou-

běžně s tanečními vystoupení hrála Česká 

republika důležitý zápas na Mistrovství 

Evropy ve fotbale. Ale již kolem devate-

nácté hodiny bylo jasné, že ani 42. ročník 

festivalu nebude mít v městečku nouzi o 

diváky. A ti měli přichystanou jedinečnou 

podívanou.   

 Nejprve se představil polský sou-

bor. Na choreografii i hudebním doprovo-

du bylo znát, že jsou to naši blízcí souse-

dé. Mnohé prvky z jejich vystoupení byly 

obdobné s těmi, které prezentují čeští a 

moravští tanečníci. Rumuni zase předved-

li poutavé vystoupení na motivy národ-

ních tanců a lidových zvyků. Zajímavé 

jistě je i to, že vedení souboru tvoří profe-

sionálové, které platí stát. Takovýmto 

způsobem se snaží tamní vláda zachovat a 

rozvíjet několikasetleté tradice.  

 Mlázovické zastavení potěšilo 

osmdesát diváků v sále, ale i samotné 

tanečníky, kteří opakovaně chválili záze-

mí sálu a také servírované jídlo z místní 

restaurace. I když je rok od roku složitější 

pořádat tak velký festival s mezinárodní 

účastí, úspěchy jednotlivých ročníků za-

vazují pořadatele ke snaze uchovat tuto 

pěknou tradici i do dalších let. Proto se i v 

Mlázovicích můžeme těšit na další zají-

mavá zahraniční vystoupení. 

 

Volejbalisté druzí  

v okresním přeboru 
 

 Mlázovice vybojovaly pěkné dru-

hé místo v uplynulé sezóně mixových 

družstev. 

 Začátek soutěže přitom nevypadal 

vůbec dobře. Nedostatek hráčů v podzim-

ní části způsoboval téměř neřešitelné pro-

blémy. S nadsázkou lze říci, že na hřiště 

nastupoval kde kdo. Často se stávalo, že 

hrál i větší počet žen, což byl samozřejmě 

handicap. Jen zázrakem nedošlo na kontu-

maci žádného ze zápasů. I přesto volejba-

listé neztratili  příliš mnoho bodů a na 

druhou polovinu roku si vytvořili solidní 

základ. 

 Jaro přineslo obrovskou renesanci 

zájmu o volejbal v Mlázovicích. Na tré-

ninky začal chodit výrazně větší počet 

hráčů. Opět se vrátily některé dlouholeté 

opory, doléčila se zranění a především 

přišli úplní nováčkové, jež rychle zapadli 

mezi ostatní. To se pozitivně projevilo i v 

zájmu hrát okresní soutěž. 

 Dostatečný počet hráčů a jejich 

vyšší kvalita zapříčinily téměř spanilou 

jízdu mlázovického volejbalu jarní částí. 

Diváci byli většinou svědky pohledných 

utkání, body do tabulky rychle naskakova-

ly. Vše symbolicky vyvrcholilo posledním 

domácím utkáním s Jičínem, který do té 

doby neprohrál během celého roku ani 

jednou. Nejlepším výkonem sezóny neda-

ly Mlázovice již jistému mistru přeboru 

šanci a v nádherném utkání zvítězily 3:1. 

Předvedeným výkonem dali domácí volej-

balisté vzpomenout na dřívější krásné 

roky, kdy na Jičínsku neměli konkurenci. 

 

Konečné výsledky: 1. Jičín 34b., 2. Mlázo-

vice 19b., 3. Lázně Bělohrad 12b., 4. Vy-

soké Veselí 8b. 

ZÁSAH HASIČŮ 
 

13. červen 2016  - Hasiči jsou povolání k 

likvidaci vosího hnízda na dětské hřiště u 

koupaliště v Mlázovicích. Vosy zde na-

padly paní s dítětem. Po příjezdu na místo 

je zjištěna vosí báň na spodní straně dět-

ské skluzavky. Hnízdo jednotka zlikvido-

vala a dále provedla monitoring okolí. 



  MLÁZOVICKÝ ZPRAVODAJ č.6/2016, vydáno 18.7.2016, nákladem 270 ks 

  Vydává: Městečko Mlázovice, Náměstí 4, 507 58 Mlázovice, obec@mlazovice.cz  

  

     Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       
 

Proběhlo 11. zasedání zastupitelstva městečka 

 V pondělí 27. června 2016 se sešli zastupitelé naposledy před prázdninami. Přiná-

šíme zajímavé body z tohoto zasedání: 

1. Městečko formálně přijalo dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši téměř 200 

tisíc korun na restaurování oken Kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovicích. Po šesti-

letém snažení se podařilo získat peníze na odstranění havarijního stavu oken této 

kulturní památky. Práce začnou prakticky okamžitě, hotovo bude během podzimu. 

Několik měsíců budou stavební otvory provizorně uzavřeny, vzhledem k elektronic-

kému zabezpečení budovy to není problém.  
2. Zastupitelé vyhodnotili výsledky výběrového řízení na firmu, která provede restauro-

vání vitrážových oken na kostele. Vítězem se stal Milan Zilvar z Opočna, který předložil 

nejvýhodnější nabídku. Výběrovou komisi i zastupitelstvo překvapil neobvykle velký 

rozptyl jednotlivých nabídkových cen.  

3. Dle předchozí dohody zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci do Integro-

vaného regionálního operačního programu s projektem „Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice v Mlázovicích“. Žádost zpracuje a management projektu povede opět spo-

lečnost CEP, a.s. Hradec Králové, se kterou městečko úspěšně dlouhodobě spolupra-

cuje v oblasti evropských dotací.  
4. Schválen byl také závěrečný účet obce za loňský rok a rozpočtová změna č. 2/2016. 

5. Městečko prodá manželům Frošovým pozemek KN 1696, který tvoří součást je-

jich zahrady. Dojde k nápravě chybného stavu katastrální mapy z minulosti.  

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Obecní úřad opět důrazně apeluje na 

majitele psů v městečku, aby si pečlivě 

uklízeli po svých čtyřnohých miláč-

cích. Je to věc vyplývající ze zákona, 

ale také z obyčejné lidské slušnosti. 

Největší problémy jsou kolem bytovek 

na Ohrádce a také na parkových plo-

chách v centru městečka. Mějte ohledy 

vůči dětem, které si zde hrají i vůči 

pracovníkům obce provádějícím pravi-

delnou údržbu zeleně. Obec může tento 

problém řešit represivně (rozdáváním 

pokut pro majitele psů) nebo razantním 

navýšením poplatku za psa. Ale není 

lepší si jednoduše uklidit po svém pso-

vi, jak se sluší a patří?!!! 

● V posledních dnech je úřad dota-

zován, zda-li bude letos probíhat 

plošný postřik chodníků a dalších 

veřejných prostranství proti pleve-

lům jako v předchozích letech. Měs-

tečko tento úkon plánuje, bohužel 

objem nutných prací a jejich důleži-

tost jej neustále odsouvá do pozadí. 

Pokud se nestane nic neočekávaného 

a umožní to počasí, postřik by měl 

být proveden do poloviny prázdnin. 

● Velkým problémem obce je havarijní 

stav pískovcové zdi lemující areál kos-

tela. V takovémto stavu ji městečku 

předal nedávno stát. Na mnoha místech 

jsou vyvalené kameny, někde dokonce 

samovolně vypadávají ven. Aby nedo-

šlo k případnému zranění, provede 

obec, ve spolupráci s jednotkou hasičů, 

provizorní zabezpečení nejkritičtějších 

úseků. Dále se budou hledat možnosti 

opravy, která by havárii odstranila, ale 

zároveň byla přijatelná z finančního 

hlediska. Vzhledem k tomu, že i sa-

motná zeď je památkově chráněna, 

přijatelné postupy jsou velmi omezené. 

 V neděli 5. června 2016, se v od-

poledních hodinách proměnilo místní 

hřiště u koupaliště na „Divoký západ“. 
 Dětský den pořádaný sdružením 

„Mlázovičtí rodiče dětem“, se nesl v duchu 

kovbojů a indiánů. I přes nepřízeň počasí, 

která kolem poledne nad Mlázovicemi 

panovala, byla účast dětí nečekaně veliká. 

Snad díky programu, který byl pro dítka 

naplánován, se sešlo přes 60 dětí se svými 

rodiči, prarodiči a tetičkami. 

 Pro děti byla již tradičně připravena 

spousta soutěží. Mohly si zastřílet z luku či 

vzduchovky, rýžovaly zlato, trénovaly 

slalom na koních, poznávaly stopy zvěře a 

zvěř samotnou a mnoho dalších zábavných 

soutěží. Jako památku dostaly barevný 

náramek a mohly okusit malování na obli-

čej v indiánském duchu. Pro dítka, která 

splnila všech deset soutěží, bylo další od-

měnou opékání buřtů. 

 Letošním velkým zpestřením byly 

jízdy na živých ponících a nejen pro kluky 

byla připravena exhibice RC modelů aut, 

jednoho benzínového a dvou bateriových. 

Děti byly z odpoledního programu natolik 

nadšené, že zábava probíhala až do doby, 

než ji opět překazil déšť. 

 Pořadatelé děkují všem, kteří se na 

letošním dětském dni podíleli. Poděkování 

patří také poníkům a jejich doprovodu a 

taktéž díky majitelům RC modelů za ukáz-

ku. Doufejme, že i v letech příštích se bu-

deme scházet v takto hojném počtu a my 

pro Vás budeme moci připravovat další a 

další překvapení. 

 

Lenka Nováková 

DĚTSKÝ DEN S INDIÁNY A KOVBOJI 

KALENDÁŘ AKCÍ 
 

22.7.2016 - „V naší Horce straší“ -  

Sdružení "Mlázovičtí rodiče dětem" 

Vás zve na akci "V naší Horce straší", 

kterou pořádá ve spolupráci s SDH 

Mlázovice, v pátek 22. července 2016, 

od 17.30 h. Na účastníky čeká podve-

čer plný pohádkových bytostí a plnění 

jejich úkolů. Místem konání je mlázo-

vická Horka a přilehlé okolí. Občer-

stvení zajištěno. 

 

13.8.2016 od 17.00h - Fotbalové 

utkání „Hořenáci“ vs. „Doleňáci“ - 

Pořadatelé tohoto sportovního klání 

zvou fanoušky na unikátní zápas, který 

byl dříve každoroční tradicí. Zváni 

jsou také všichni hráči všech věkových 

kategorií. Sraz hráčů na hřišti bude již 

od 16.30h. 


