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ŠKOLKA ZAHÁJILA ŠKOLNÍ ROK S VYLEPŠENÍMI 
 Městečko opět investovalo pro-

středky do zlepšení podmínek místní 

mateřinky. Ta nabízí příjemné a kvalit-

ní zázemí pro nejmenší.   

 Každý rok investuje Radnice do 

oprav a vylepšení místní mateřské školky 

značné prostředky. Obec se snaží vytvářet 

co nejlepší zázemí pro pedagogickou čin-

nost i běžné aktivity dětí. Zásadní rekon-

strukcí již prošla sociální zařízení, šatny, 

stropy či kotelna. Vyměněna byla okna, 

vstupní dveře a namontováno elektronické 

zabezpečovací zařízení na vstupu. Školka 

postupem času obnovila hračky, nábytek, 

nové jsou také herní prvky na školní za-

hradě.   

 V letošním roce byla dokončena 

výměna oken v technickém zázemí, které 

tvoří přízemí budovy. Celý objekt bude 

mít mnohem vyšší tepelný komfort a sníží 

se účet za vytápění zemním plynem. No-

vým nátěrem byla opatřena plechová stře-

cha, která vykazovala značný stupeň koro-

ze. Opatřena byla kvalitním nátěrovým 

systémem, který se již osvědčil na kopu-

lích kostela, hřbitovní kapličce či na Rad-

nici. V loňském roce byla střecha kom-

pletně zateplena, čímž došlo také k znač-

ným úsporám.   

 Ovšem nejenom investice a údržba 

vytvářejí příjemné prostředí. Tím hlavním 

je přístup pedagogů a dalších pracovníků, 

kteří se snaží individuálně věnovat každé-

mu dítěti tak, jak potřebuje. Taková péče 

je možná i díky menšímu počtu žáků, uči-

telé mají na všechny více času. Dlouhodo-

bě se také osvědčuje koncept smíšené 

třídy, ve které jsou společně různé věkové 

kategorie dětí. Starší přirozeně pomáhají 

mladším kamarádům a mezi dětmi je po-

hodovější atmosféra, než když jsou pospo-

lu jen ti nejmladší. Důležitá je také blíz-

kost volné přírody, kam mohou děti cho-

dit na vycházky a malá dopravní zátěž v 

obci.   

 Pracovníci školky se snaží vychá-

zet vstříc také požadavkům rodičů, i když 

to občas naráží na limity pracovních úvaz-

ků či dostupnosti financí. Od letošního 

roku byla prodloužena provozní doba 

školky, pracuje se na vylepšování jídelníč-

ku pro děti, také díky vstřícnosti kuchyně 

domova důchodců, která zajišťuje část 

stravování.    

 Nejdůležitější ovšem je, že se dě-

tem ve školce líbí. Velmi často se jim ani 

nechce domů. To je to nejupřímnější a 

nejobjektivnější hodnocení. Přesto, že 

není vůbec jednoduché zajistit na malé 

obci finančně a provozně chod mateřské 

školky, pro zastupitele je její bezproblé-

mové fungování a dlouhodobá budoucnost 

absolutní prioritou. Stejně tak spokojenost 

rodičů s jejími službami. 

Špičkoví hudebníci potěšili publikum na koupališti 
 Výjimečná událost se odehrála v 

sobotu 6. srpna 2016 na mlázovickém 

koupališti. Na improvizovaném pódiu 

vystoupil přední český kytarista Alda 

Makovec se svými hosty a jako speciální 

host večera se představila věhlasná ev-

ropská mezzosopranistka Karla Bytna-

rová. 

 Širokému obecenstvu se naskytla 

jedinečná podívaná a především poslech. 

Vždyť v areálu v Podlesí hráli a zpívali 

muzikanti, kteří hudebně doprovází největ-

ší hvězdy české hudební scény a bez nichž 

by nejeden známý muzikál neměl zvukový 

doprovod. Na unikátní večer je do Mlázo-

vic již podruhé pozval populární kytarista 

Alda Makovec. Jeho vystoupení mají mož-

nost pravidelně vídat diváci koncertních 

síní v celé Evropě. Společně zde prezento-

vali velkou část svého širokého repertoáru 

v několika hudebních žánrech. 

 Návštěvníci koncertu si přišli také 

poslechnout jedinečnou operní pěvkyni 

Karlu Bytnarovou. Ta má k městečku vel-

mi blízký vztah, od malička zde pobývala 

o prázdninách. A její vystoupení nenecha-

lo nikoho chladným. Na mnoha 

tvářích se objevily slzičky a emoce 

zde doslova létaly vzduchem. Jak 

by ne, vždyť zasloužené ovace sklí-

zí na mnoha mezinárodních scé-

nách. 

 Povedený koncert, skvělá 

atmosféra, velká pohoda účinkují-

cích i diváků. Je zřejmé, že se tato 

kulturní akce perfektně povedla a 

všichni doufají, že se podobné do-

staveníčko pod hvězdami bude zase 

někdy opakovat. 

RESTAUROVÁNÍ OKEN KOSTELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitráže z mlázovického kostela v rukou 

restaurátorů si prohlédli pracovníci úřadu 

státní památkové péče a starosta městeč-

ka během kontrolního dne v dílnách v 

Opočně. Každý kousek skla projde nároč-

nou kontrolou a je buď znovu použit nebo 

je nahrazen novým sklem, které je v Ně-

mecku vyrobeno shodnou technologií, 

jakou bylo vyráběno před několika sty 

lety. Hotové vitráže se poté osadí do no-

vých okenních rámů z dubového masivu. 
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI NA VODĚ I VE VZDUCHU 

 V sobotu 20.8.2015 uspořádalo 

sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“ dru-

hý ročník „Mlázovické neckyády“, který 

byl tentokrát spojen s rozloučením s 

prázdninami.   
 Na startovním 

poli se sešlo sedm 

posádek  plavidel -  

Piráti, Indiáni, Frošá-

ci, Kočičky, Uzlíček, 

Jacht club Mlázovice 

a nechyběli ani 

„olympionici“  Hil-

gertová s Hradílkem. 

 Z á v o d n í c i 

soutěžili ve dvou 

disciplínách, plavbě 

elegance a rychlostním závodu.  V rych-

lostním závodu se umístil na 1. místě Uzlí-

ček, 2. místo Hilgertová – Hradílek a na 3. 

místě Indiáni. V letošním roce o celkovém 

umístění hlasovali diváci, kteří plavidla 

ohodnotili takto: 1. Kočičky, 2. Jacht club 

Mlázovice a 3. Indiáni.   

 Ve druhé části odpoledne proběhla 

zajímavá ukázka výcviku služebního psa 

ostrahy vězeňské služby, pod vedením 

pana Petra Hrušky a jeho figuranta, která 

zaujala nejen děti. Dále následovala ukáz-

ka dronů a dálkově 

řízených modelů leta-

del. Nakonec si moh-

ly přítomné děti v 

dílničce namalovat 

tričko dle své fantazie 

a připravených šab-

lon.   

 Vážíme s i 

posádek plavidel, 

které si našly čas a 

měly chuť zúčastnit 

se soutěže. Děkujeme všem divákům a 

povzbuzujícím. Poděkování patří také 

všech dobrovolníkům, kteří se podíleli na 

přípravě a průběhu celé akce. 

Text: Kristína Robová  

 Střípky z našeho městečka 
 

●  V průběhu srpna provedli pracovníci 

obce kompletní plošný úklid spočívají-

cí v odstranění plevelů v chodnících a 

dalších zpevněných plochách a zamete-

ní většiny  prostranství městečku. 

● Koncem srpna byla instalována 

nová parková lavička v polovině 

Gebauerovy ulice. Městečko vyslyše-

lo mnohé prosby o vybudování toho-

to odpočinkového místa při cestě na 

koupaliště a do přilehlých lesů. Pou-

žitá lavička je shodná jako na ostat-

ních místech městečka - náměstí, 

hřbitově, před zbrojnicí. Jedná se o 

osvědčený model z plastovými prv-

ky, který velmi dobře odolává pově-

trnostním vlivům a může být na 

místě instalován celoročně. 
● Na základě požadavku starosty obce 

provedli místní hasiči částečné roze-

brání obvodové zdi kolem kostela. V 

místě nad hřištěm místní školky došlo 

k preventivnímu zajištění uvolněných 

bloků, aby nemohlo dojít k jejich sesu-

vu. Obec získala zmíněnou kamennou 

zeď do svého vlastnictví jako součást 

pozemku kolem kostela v roce 2015. 

Stát zcela zanedbal jeji údržbu, proto 

obecní úřad intenzivně řeší možná 

technická řešení, která vyhoví poža-

davkům památkářů a zároveň budou v 

ekonomických možnostech městečka. 

 V sobotu 13. srpna 2016 měli 

místní fotbalisté malý svátek. Podařilo 

se odehrát další zápas mezi hořeními a 

doleními Mlázovicemi. Utkání přihlíželo 

mnoho spokojených diváků.  
 Jestliže bylo loni, při obnovené 

premiéře fotbalového utkání, pět minut 

před naplánovaným začátkem, málo hráčů 

na hřišti, tak letos lze konstatovat, že jich 

bylo ještě méně. Tímto se potvrdil fakt, že 

amatérský sport upadá. Dalším smutným 

zjištěním je, že příslib ve smyslu zúčast-

ním se, neznamená vůbec nic. Nicméně, 

nakonec se fotbalistů sešlo dostatečné 

množství a toto utkání se mohlo důstojně 

odehrát. Na obou stranách hřiště se nako-

nec proti sobě postavilo osm hráčů v poli a 

dva brankaři. Všem těmto je 

třeba v prvé řadě poděkovat, 

že měli zájem a že si přišli 

zahrát. 

 První poločas byl zahá-

jen výkopem hořeňáků, kteří 

se rychle ujali vedení 1:0. 

Prakticky v zápětí při rozehrá-

ní rohového kopu srovnali 

doleňáci na 1:1. O poločase, 

po odehraných čtyřiceti minu-

tách, se hráči rozešli na občer-

stvení za stavu 6:3 pro hořeňá-

ky. Po patnácti minutové pře-

stávce začal druhý poločas a 

během několika minut doleňáci dotáhli 

skóre na rozdíl jedné branky. Po celou 

dobu utkání hýřili doleňáci aktivitou a 

držení míče bylo zjevně na jejich straně. 

Hořeňáci nastoupili do utkání s jinou takti-

kou, hráli ze zajištěné obrany a na breaky, 

což se nakonec ukázalo jako vítězná takti-

ka. Utkání skončilo vítězstvím  hořeňáků 

11:6. Opakoval se tak loňský scénář. 

 Pořadatelé děkují Zdeňku Fišerovi 

za zajištění občerstvení pro zúčastněné 

hráče zdarma. Dále je třeba poděkovat i 

divákům, kterých letos přišlo více a rychle 

vytvořili pěknou kulisu pro odehrání zápa-

su. Dresy i sítě zapůjčil FK Lázně Bělo-

hrad. 

Text: Martin Šídlo 

Tradiční derby přineslo divákům 17 branek 

ZÁSAHY HASIČŮ 
24. srpen - Hasiči jsou posláni jako 

asistence k likvidaci sršního hnízda v 

neobydleném domě v Mlázovicích. I 

když mlázovická jednotka není vyba-

vena na tento typ zásahů, má pomoci 

se zajištěním okolí zásahu. Na místo 

dorazí také profesionální hasiči z Jičí-

na a hlídka Policie ČR. Přestože sršni 

ohrožují silně okolí, nedaří se roj zlik-

vidovat, protože je umístěn mezi eter-

nitovou střešní krytinou a polystyréno-

vou izolací střechy. K likvidaci je po-

třebná specifická výbava, kterou ne-

mají ani jičínští hasiči. Přibuznému 

majitele domu, který žije jinde, bylo 

doporučeno kontaktovat specializova-

nou firmu, která se zabývá těmito úko-

ny a má příslušné pomůcky. Poté je 

zásah, k nelibosti obyvatel okolních 

domů, ukončen.  

7. srpen - Operační středisko Hradec 

Králové vyhlašuje poplach z důvodu 

požáru nesklizeného porostu obilí v 

obci Lužany. Jednotka rychle vyjíždí, 

ale v Chotči je zastavena kvůli novým 

informacím z místa události. Vzhle-

dem k tomu, že se jedná pouze o nena-

hlášené pálení (zjistili lužanští hasiči 

při příjezdu na pole), vrací operační 

všechny cisterny zpět na základny. 


