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MĚSTEČKO ZJIŠŤUJE PODMÍNKY ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY 

 Zastupitelé obce se snaţí, na zá-

kladě četných přání rodičů zjistit, zda-li 

by bylo moţné znovu otevřít základní 

školu v Mlázovicích a za jakých podmí-

nek.                          lllll 

 Škola v Mlázovicích fungovala 

více než dvě stě let nepřetržitě. Když do-

šlo v roce 2004 k jejímu uzavření, vníma-

lo hodně lidí tento krok jako unáhlený s 

dopadem na výrazné zhoršení podmínek 

pro mladé rodiny v obci. Od té doby je 

budova školy nevyužita a obec hradí ná-

klady na její provoz a údržbu. Několikrát 

byl objekt nabízen pro komerční využití, 

uvažovalo se o přestavbě na byty i vybu-

dování muzea. Ovšem žádný reálný pro-

jekt nikdy nevzniknul. llllllllllllllllllllllllllll 

 Již delší dobu se řada rodičů dota-

zuje, jestli by nebylo možné základní ško-

lu v Mlázovicích znovu otevřít. Bojí se 

šikany, drog, ohrožování dopravou a dal-

ších negativních vlivů, které na školáky 

zákeřně číhají ve větších městech. Zastu-

pitelé si uvědomují důležitost školního 

zařízení v obci a rádi by ji do Mlázovic 

opět vrátily, na druhou stranu je důležité 

přesně spočítat nákladnost této akce a 

zjistit, zda by Krajský úřad byl tomuto 

kroku nakloněn.lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 V první fázi byl starosta pověřen, 

aby zjistil u rodičů potencionálních školá-

ků pro příští léta, zda-li by chtěli služby 

školy v Mlázovicích, v případě jejího ote-

vření, využívat. Bude-li zjištěn ze strany 

rodičů dostatečný zájem, bude následovat 

jednání s úřady o stanovení podmínek 

provozu. Zpočátku  záleží na rodičích. 

Vzhledem k vysokým finančním nákla-

dům a přísným státním limitům, musí být 

požadavek z jejich strany téměř stopro-

centní. Pokud tomu tak nebude, nebo ne-

dostaneme-li pro daný projekt zelenou od 

příslušných úřadů, nezbývá nic jiného než 

hledat pro bývalou školu jiný druh využi-

tí. Než by však zastupitelé udělali nad 

pokračováním základního školství v Mlá-

zovicích definitivní křížek, chtějí mít na-

prostou jistotu, že pro děti a jejich rodiče 

udělali maximum možného.lllllllllllllllllllll 

 

 Zastupitelé se nechtějí smířit s definitivní likvidací školy s několikasetletou tradicí 

 Těsně před začátkem listopado-

vého sněţení byly dokončeny práce na 

obnově nátěrů věţních kopulí a klem-

pířských konstrukcí Kostela Nejsvětější 

Trojice v Mlázovicích. Společně s tím 

byly provedeny drobné opravy střechy 

a fasády.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  
 Mlázovický kostel patří k jedné z 

největších dominant městečka a okolí. Jak 

by ne, vždyť je vidět ze všech stran již z 

dálky a také patří k nejstarším stavbám v 

obci. Zároveň je významnou, státem re-

gistrovanou, kulturní památkou. Proto se 

městečko snaží, aby byl v co nejlepším 

technickém stavu, i když není jeho vlast-

níkem. Zastupitelé počátkem roku rozhod-

li, že se budou Mlázovice finančně spolu-

podílet na nátěrech střechy a klempíř-

ských konstrukcí a přispěli církvi 35.000,- 

Kč na tyto práce. Bělohradská farnost 

přidala dalších 30.000 Kč a celá akce 

mohla být realizována.llllllllllllllllllllllllllll  

 Vítězem zadávacího řízení se stala 

firma Vokatý Hořice. Veškeré práce byly 

provedeny z lan, horolezeckou technikou. 

Při pohledu na řemeslníky zavěšené těsně 

pod velkou kopulí kostela, se mnohokrát 

tajil dech. Firma provedla omytí a nátěry 

obou kostelních věží, říms, střechy zakris-

tie a dalších klempířských konstrukcí. 

Dále došlo k výměně poškozených eterni-

tových šablon, opravě věžních žebříků a 

opravě poškozených míst na fasádě. Bo-

hužel, vzhledem k brzkému příchodu zi-

my se již nepodařilo natřít i okapy a svo-

dy. Dokončení proběhne během jara 

příštího roku. Nátěry byly provedeny kva-

litním nátěrovým systémem a tak se mů-

žeme těšit, že dílo vydrží řadu let. 

Dokončeny nátěry střechy a konstrukcí kostela Mlázovičtí hasiči chtějí  

svůj prapor 
 Mlázovický sbor má více než stole-

tou tradici, ale jako jeden z mála nemá 

doposud svůj prapor. U příležitosti 105. 

výročí založení SDH, by si naši hasiči 

chtěli nechat prapor vytvořit. Vlajka je 

používána při slavnostních ceremoniálech, 

návštěvách, výročích i kulturních akcích. 

Reprezentuje sbor i jeho obec, je prestiž-

ním symbolem. Bohužel,  takový krok ob-

náší vysoké finanční náklady, kterých 

hasiči nemají dostatek. Ze strany městečka 

jsou poskytovány finance na provoz a 

technické vybavení. Prostředky na prapor 

chtějí hasiči získat od svých členů a široké 

veřejnosti. Proto si tímto dovolují oslovit 

mlázovickou veřejnost s laskavou prosbou 

o poskytnutí finančních darů pro návrh a 

výrobu slavnostního praporu sboru. Naši 

hasiči přivítají jakékoliv prostředky a pře-

dem za ně děkují. Dárci se mohou 

s poskytnutím daru, během prosince, obra-

cet na starostu hasičů p. Zdeňka Gabriela. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIONY ROZZÁŘILY CHLADNÝ LISTOPADOVÝ VEČER 

 Mateřská školka v Mlázovicích 

připravila pro děti, ve spolupráci s ro-

diči, průvod večerním městečkem, letos 

ve znamení broučků a berušek.  
 Letošního lampionového průvodu 

se zúčastnil asi rekordní počet účastníků. 

V průvodu jsme mohli potkat více než 50 

dětí a stejný počet rodičů. Vše začalo v 

půl páté u budovy naší školky. Paní ředi-

telka Romaňáková, paní učitelka Brodská 

a paní Dvořáková připravily pro děti ně-

kolik pohybových aktivit, doprovázených 

hudbou. V chladném počasí, které pano-

valo, to bylo užitečné. Děti se rozehřály a 

nebyla jim později zima. Letos bylo vše 

ve znamení postaviček z pohádek, takže 

se to hemžilo broučky a beruškami. 

 Po setmění se průvod vydal kolem 

budovy Radnice. Městečko zářilo rozma-

nitou směsicí barev a tvarů lampiónů. 

Dále všichni pokračovali na horní konec 

obce, ulicí Haise Týneckého a zpátky na 

Náměstí, kde skončili. Všechny děti do-

staly na 

z á v ě r 

d ro b n é 

sladkos-

ti a spo-

k o j e n é 

se roze-

šly do-

mů.  
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Střípky z práce Obecního úřadu 
 

  V průběhu listopadu byla provedena 

kompletní výměna topení v Jídelně Restau-

race Radnice. Kromě výměny starých ne-

funkčních vzduchotechnických radiátorů, 

došlo zároveň k posílení celkového výko-

nu. Účastníkům různých akcí v těchto pro-

storách, včetně veřejnosti navštěvující za-

sedání zastupitelstva, již nebude zima 

 Obecní úřad nabízí k prodeji zachova-

lá, pouţitá akumulační kamna za velmi 

výhodnou cenu. Zájemci se mohou při-

hlásit na obecním úřadě do konce roku 

2007.  

  Místní knihovna Mlázovice obdržela 

dotaci od Ministerstva kultury na automati-

zaci výpůjčního procesu, prostřednictvím 

počítačové techniky a čárových kódů. Ten-

to projekt se právě připravuje do realizace, 

bližší informace přineseme v příštím čísle. 

 Úřad městečka Mlázovice si úspěšně 

zajistil zařazení do celostátního projektu 

CZECH POINT, který bude od 1.1.2008  

umoţňovat veřejnosti získat na našem 

úřadě, na počkání, ověřené výpisy z ně-

kterých systémů státní správy. V první 

fázi půjde o výpisy z Katastru nemovi-

tostí, Obchodního rejstříku a Ţivnosten-

ského rejstříku. Během roku 2008 se 

ještě přidá Trestní rejstřík a stát připra-

vuje řadu dalších výstupů tak, aby jiţ 

občan nemusel cestovat na různé úřady 

a zařídil vše doma (na vybraném obec-

ním úřadě). Na spuštění tohoto systému 

obdrţelo městečko dotaci ve výši 

50.000Kč od Ministerstva financí.  

Podrobnější informace přineseme v pro-

sincovém čísle. 

 V průběhu listopadu došlo ke skácení 

některých stromů v prostorách kolem škol-

ky, úřadu a obecní bytovky. Důvodem to-

hoto odstranění dřevin bylo poškozování 

staveb a vrchních vedení těmito stromy a 

vysoké riziko ohrožení při pádu. 

POZVÁNKA DO KINA MLÁZOVICE 

Kino Radnice Mlázovice 

vás zve na novou českou 

komedii ze školního pro-

středí. Její autoři hned v 

úvodu upozorňují diváky, 

že se nejedná o další bezduchou teenager-

skou komedii, které zaplavily českou fil-

movou tvorbu v poslední době. Svůj sní-

mek řadí k filmům Škola základ života, 

Sněženky a Machři, k seriálu My všichni 

školou povinní, apod. Film je skvěle obsa-

zen, uvidíte Evu Holubovou, Tomáše Ha-

náka, Oldřicha Kaisera, Tomáše Matono-

hu, Jiřího Schmitzera, Zuzanu Bydžov-

skou, Jana Krause, Ivanu Chýlkovou, On-

dřeje Trojana, Milana Šteindlera, Tomáše 

Vorla, Jiřího Mádla a řadu dalších.   

Mikulášská nadílka pro děti 

Městys Mlázovice a Restaurace Radnice 

Mlázovice připravily pro děti mikuláš-

skou nadílku s diskotékou a soutěžemi. 

Mikulášská začíná v neděli 2. prosince 

2007 na sále Radnice od 14.00h. Hudbu 

zajišťuje Míra Dvořák. Pro děti je připra-

ven bohatý program a nadílka.  

Pozvánka na divadlo 

Městečko Mlázovice vás zve na divadelní 

představení, které sehraje v sobotu 15. 

prosince 2007, divadelní soubor Erben z 

Miletína, v Mlázovicích na velkém sále 

Radnice. Začátek je naplánován na 

16.00h. Těšit se můžete na zbrusu novou 

veselou pohádku "Jak čert vyletěl z kůže". 

Představení je vhodné pro děti i dospělé, 

Určitě se všichni budou dobře bavit!!!  

Pozvánka na veřejné zasedání zastupi-

telstva č.10 

Městys Mlázovice zve všechny občany na 

veřejné zasedání zastupitelstva č.10/2006-

2010, které se koná v pondělí 17. prosince 

2007 od 19.00h v Jídelně Radnice v Mlá-

zovicích. Program zasedání bude upřes-

něn a bude zveřejněn na Úřední desce. 

Nabídka kurzů angličtiny  
Paní Kateřina Zídková nabízí večerní kur-

zy angličtiny, které se konají 1x za 14 dní. 

Případné zájemce ráda uvítá. Vše zdarma. 

 Mlázovické webové stránky jsou v provozu více než dva roky. Za tu dobu prošly 

řadou vylepšení, změn a doplnění. Drtivá většina z nich byla provedena bezplatně, ve 

volném čase autorů. Snažíme se obsah stránek neustále vylepšovat, obohacovat a zapra-

covávat připomínky jeho uživatelů. Již dnes překročil počet návštěvníků 

www.mlazovice.cz úctyhodných čtyřicet tisíc. Každý den zaznamenáváme desítky či 

stovky přístupů (měřeno nezávislou agenturou TOP LIST, dle jednotné metodiky). Kro-

mě obyvatel našeho městečka se na stránkách můžeme potkat s řadou chalupářů, kteří 

nechtějí ztratit přehled o dění u nás, i když jsou doma. Dále k nám často nahlíží řada 

hostů a rodáků, kteří se k nám rádi vracejí. Velmi často zaznamenáváme také návštěvy 

ze zahraničí – např. z USA, Kanady, Brazílie, Austrálie, Švédska, Švýcarska, Velké 

Británie a řady dalších zemí.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 Právě nyní jsme v rámci neustálých vylepšení spustili na mlázovickém webu 

Kalendář akcí. Je pravda, že tato funkcionalita byla uživatelům k dispozici již delší do-

bu, ale teprve od listopadu je plně funkční a odladěná. Kalendář akcí, jak již vyplývá z 

názvu, bude neustále informovat o všech připravovaných akcích a jejich termínech (ze 

sportu, kultury, událostí obce, školky, hasičů apod.). Všichni tak budou v předstihu vě-

dět, na co si mají udělat čas a na co se těšit. Registrovaní uživatelé mají možnost sa-

mi vkládat svoje vlastní akce (např. sraz spolužáků ze školy, schůze hasičů, trénink vo-

lejbalu apod.). Pokud budete mít potřebu nějakou akci zveřejnit a nejste registrovaní 

uživatelé nebo si na to netroufáte, můžete se obrátit na naši redakci nebo mail: 

obec@mlazovice.cz a my vše potřebné zařídíme. Záznamy vložené uživateli budou 

odlišeny od redakčních. 

Na www.mlazovice.cz spuštěn modul „Kalendář akcí“ 

POZVÁNKY NA SPOLEČENSKÉ A OBECNÍ AKCE V 12/2007 

¸

G Y M P L - 21.12.2007 20.00h 


