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MILOŠ POUR VYSVĚCEN NA TRVALÉHO JÁHNA 
 V neděli 28. června 2009 zaţily 

Mlázovice významnou duchovní udá-

lost. Místní rodák Miloš Pour byl v 

kostele Nejsvětější Trojice vysvěcen, za 

účasti mnoha církevních představitelů 

a hostů, na trvalého jáhna.  

 Svěcení nových církevních před-

stavitelů je velmi ojedinělou a význačnou 

událostí i v republikovém měřítku. Místní 

kostel Nejsvětější Trojice jej nezaţil mi-

nimálně sto let, dost moţná nikdy v histo-

rii. Přesné záznamy neexistují. To však 

jiţ od neděle 28. června 2009 neplatí. 

Místní rodák, pan Miloš Pour, přijal z 

rukou pomocného královéhradeckého 

otce biskupa Mons. Josefa Kajneka, svě-

cení ke sluţbě trvalého jáhna. Od tohoto 

okamţiku můţe vykonávat řadu církev-

ních úkonů –  asistovat u svateb, pohřbí-

vat, křtít, podávat svaté přijímání, slouţit 

bohosluţby slova, apod.  

 Celý ceremoniál proběhl v nádher-

ně vyzdobeném kostele. Místní farníci se 

opravdu snaţili a jejich květinové aranţ-

má ohromilo stovky přihlíţejících hostů. 

Svěcení byli přítomni vysocí církevní 

činitelé královéhradecké diecéze, příbuz-

ní a známí, představitelé politického i 

kulturního ţivota z našeho regionu. Po-

zvání přijaly rovněţ řádové sestry, které 

dlouhá léta obětavě pracovaly v místním 

domově důchodců. Pro všechny zúčastně-

né bylo nedělní odpoledne mimořádným 

záţitkem v příjemné atmosféře.   

 V závěru ceremoniálu převzal 

starosta městečka pan Tomáš Komárek 

klíče od kostela od dosluhujícího faráře 

Jana Barborky a před veřejností je sym-

bolicky předal nastupujícímu faráři Grze-

gorzi Puszkiewiczovi, který farnost přebí-

rá od 1. července 2009. Oba představitelé 

se ujistili o vzájemné budoucí spolupráci, 

náš starosta zároveň s přítomným bisku-

pem projednal problémy, které jsou spo-

jeny s převodem kostela do vlastnictví 

městečka.  

 Jáhen Miloš Pour bude svoji cír-

kevní sluţbu vykonávat na farnosti v Láz-

ních Bělohradě, do jejíţ působnosti spadá 

i mlázovický kostel. Místní věřící se těší 

na vstřícný a vlídný postoj svého souseda 

a zdejšího rodáka, díky kterému jistě oţi-

je duchovní činnost v našem městečku.  

Mlázovický kostel svědkem významné události 

 Bělohradské slavnosti písní a 

tanců „Pod Zvičinou“ napsaly další 

mlázovické dějství. Při oslavě 35. výročí 

festivalu se v našem městečku představi-

ly taneční soubory ze Slovenska, Polska, 

Austrálie a Republiky Kongo. 

 Součástí rozsáhlého mezinárodní-

ho festivalu písní a tanců pořádaného v 

Lázních Bělohrad, je i páteční vystoupení 

zahraničních souborů na sále mlázovické 

Radnice s názvem „Přijďte na Pobejt-

ku“. Letos se tato věhlasná kulturní akce 

koná již po pětatřicáté. V Mlázovicích 

mají taneční vystoupení věrné početné 

publikum a ani letos tomu nebylo jinak. 

Do posledního místečka zaplněný sál 

Radnice přivítal dětský soubor Radost z 

Bánské Bystrice, dětský folklórní soubor 

Snutki z Polska a také australské taneč-

níky O-Shey-ryan irish. Právě australané 

měli velké problémy se svojí účastí, pro-

tože většina členů souboru pochází z 

oblastí státu Virginia, které byly nedávno 

postiženy krutými požáry. Ani tato nepří-

zeň osudu, dokonce ani smrt některých 

členů, nezabránila účasti zajímavých 

hostů ze vzdáleného kontinentu na letoš-

ním ročníku. 

 Největší nádech exotiky ovšem 

skrývalo vystoupení tanečníků z Koňžské 

demokratické republiky. Afričtí umělci 

nacvičují a prezentují původní domorodé 

tance, které vyjadřují výjevy z běžného 

života původního obyvatelstva. Taneční 

výkony byly doplněny originálním hudeb-

ním doprovodem, který přiblížil publiku 

původní černošskou kulturu. 

 Oslavy jubilejního ročníku festi-

valu proběhly v Mlázovicích velmi dů-

stojně. Velkou výhodou je zdejší absolut-

ní nezávislost na vrtoších počasí, které 

trápí pořadatele v přírodních prostorách 

v Bělohradě, a také obrovský každoroční 

zájem veřejnosti o zajímavá vystoupení. 

 Mlázovičtí diváci se těší, společně 

s pořadateli, na další ročník. 

Bělohradský festival písní a tanců: Africké rytmy roztančily Mlázovice 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V neděli 31. května 2009 jsme od 

rána hlídali oblohu. Bude pršet, nebude 

pršet, vydrţí to? Po obědě jsme totiţ s 

několika ochotnými lidmi uspořádali osla-

vu Dětského dne. Sešli jsme se ve 13.00 

hodin na hřišti za školkou. Uprostřed vé-

vodil krásný totem (za který bych chtěla 

moc poděkovat Liborovi Šimůnkovi), v 

rohu byl postaven indiánský stan (díky 

moc pane T. Dyntare za půjčení). Děkuji 

R. Dufkovi za voţení dětí koňmi s kočá-

rem. Babičkám a sestřičkám z Domova 

důchodců děkuji za vyrobení dvou nád-

herných koníků pro soutěţ. Paní D. Černé 

děkuji za našití 70 ks čelenek, které se 

děti pomalovaly fixem a doplnily péry. 

Tváře si mohly pomalovat rtěnkami a 

barvami, které přinesly maminky. V tu 

ránu z nás byla tlupa indiánů. Děti se ba-

vily i soutěţemi – střelba ze vzduchovky 

(díky V. Novákovi a L. Záveské), střelba 

z luků (děkuji manţelům Šimůnkovým). 

U drobných soutěţí – lovení rybek, skáká-

ní v pytlích, slalomu mezi provazy, přeta-

hování aj. nám moc pomohli větší děti 

(Huťová, Viková, Špidlen, Vích a Vícho-

vá s kamarádkou z Chotče, Šimůnkovi) – 

děkujeme. Poslední zábavou za sucha byl 

poklad, který jsme rozdělili mezi všechny. 

Odpoledne nám trochu zkazil déšť, párky 

jsme opékali jiţ v mokru. Věřím, ţe dě-

tem se odpoledne líbilo, domů si odnesly 

spoustu sladkostí a cen, které pro ně za-

koupilo naše městečko a místní hasiči 

(obec 5000Kč, SDH 500Kč). Děkuji Vám 

za děti. Nesmíme opomenout práci s pří-

pravou, na které se podíleli i další rodiče v 

čele s L. Šimůnkem. Celé odpoledne zdo-

kumentoval Mirek Dvořák, jeho fotogra-

fie dodáme ke shlédnutí – díky Míro. 

 

Na další akce a spolupráci nás všech se 

těší 

                                                                                                  

             

                                 Zdenka Rechcíglová 

Dětský den v indiánském stylu 

VÝSLEDKY EUROVOLEB 2009 V MLÁZOVICÍCH 

 Celkový počet zapsaných voličů: 469 

 Počet vydaných obálek: 163 

 Počet odevzdaných platných hlasů: 163 

 Účast voličů: 34,75% 

 

Ostatní politické strany a uskupení v Mlázovicích neobdrţely ţádný hlas. 

Pro děti všech věkových kategorií byla  

připravena řada soutěží 

Pořadí Politická strana nebo hnutí Počet hlasů % úspěšnost 

1. ČSSD 41 25,15 

2. ODS 37 22,69 

3. KSČM 28 17,17 

4. SNK Evropští demokraté 11 6,74 

5. Věci veřejné 7 4,29 

6.-7. KDU-ČSL 6 3,68 

6.-7. Suverenita 6 3,68 

8. Pravý Blok 4 2,45 

9.-13. Evropská demokratická strana 3 1,84 

9.-13. Nejen hasiči a ţivnostníci 3 1,84 

9.-13. Starostové a nezávislí 3 1,84 

9.-13. Strana zelených 3 1,84 

9.-13. Strana soukromníků ČR 3 1,84 

       14.  Strana demokracie a svobody            2          1,22 

     15.-20.  DSZ            1          0,61 

     15.-20.  Národní strana            1          0,61 

     15.-20.  Strana svobodných občanů            1          0,61 

     15.-20.  Balbínova poetická strana            1          0,61 

     15.-20.  Dělnická strana            1          0,61 

Díky loňské a letošní dotaci Minister-

stva kultury se zcela změnil výpůjční 

systém v mlázovické knihovně. Nyní je 

přehlednější, rychlejší a usnadňuje pra-

covnicím knihovny jejich práci. 

 Stejně jako jičínská knihovna, pou-

ţívá i mlázovická od letošního léta nový 

informační systém pro půjčování knih 

čtenářům. Knihovny jsou nyní prostřed-

nictvím sítě navzájem propojeny a sdílejí 

aktuální informace z databáze fondu všech 

knih. Jiţ v loňském roce získala naše 

knihovna dotaci na pořízení potřebného 

programu, v letošním roce zase Minister-

stvo kultury výrazně podpořilo nákup 

technického vybavení. V rámci dotace si 

knihovna pořídila nový počítač s čtečkou 

čárových kódů.  

 V průběhu prvního pololetí letošní-

ho roku prováděli pracovnice Městské 

knihovny v Jičíně pořizování našeho fon-

du do elektronické podoby. A tak musela 

kaţdá kníţka putovat do Jičína, kde byla 

zapsána do databáze a vybavena speciál-

ním čárovým kódem. Do konce prázdnin 

budou takto opatřeny úplně všechny tituly 

v mlázovické knihovně. 

 Půjčování se díky tomu stává mno-

hem rychlejší a jednodušší. Pracovnice 

knihovny také získaly moţnost okamţité-

ho přístupu k řadě statistických ukazatelů, 

které musely dříve sloţitě vyhledávat či 

počítat. Nový způsob půjčování knih záro-

veň usnadní výměnu knih z výpůjčního 

fondu jičínské knihovny, takţe se mlázo-

vičtí čtenáři mohou těšit na rozsáhlou a 

častou obměnu knih, které si půjčují. 

KNIHOVNA POUŢÍVÁ NOVÝ 

KNIHOVNICKÝ SYSTÉM 



Proběhlo 22. veřejné zasedání zastupitelstva 

 

 

  

 
 

 

  

 

Střípky z práce Obecního úřadu 
 

●  V průběhu června došlo k instalaci nové 

plakátovací plochy na budovu bývalé ško-

ly, náhradou za předchozí, umístěnou v 

Novopacké ulici, která byla zcela na hrani-

ci své ţivotnosti. Druhá nová plocha bude 

instalována v Hořické ulici, vedle domu 

č.p. 63. 

● Doslova revoluci v autobusové dopra-

vě na okrese Jičín, chystá Královéhra-

decký kraj od 1. září 2009. Drtivá větši-

na spojů z a do Mlázovic dozná změn v 

odjezdech, změní se trasy, jízdní doba i 

počet spojů. Jakmile bude mít Obecní 

úřad nový jízdní řád k dispozici, sezná-

mí s ním veřejnost. 

●  I kdyţ se to jiţ zdálo jako absolutně 

nemoţné, dojde v brzké době znovu k ote-

vření stomatologické ordinace v Mlázovi-

cích. Ordinovat zde začne zkušený zubař z 

Hradce Králové MUDr. Radek Janeba. O 

termínu otevření a dalších podmínkách Vás 

budeme informovat. 

 V pondělí 29. června 2009 proběhlo v jídelně Radnice veřejné zasedání zastupi-

telstva č.22/2006-2009. Přinášíme zajímavé body z obsahu jednání. 

 

1. Zastupitelé vybrali pana Zdislava Lyczkowského, jako vítěze zadávacího řízení na 

realizaci opravy rozvodů vody v bytovém domě č.p. 188 a č.p. 189, protoţe předloţil 

nejvýhodnější nabídku. Opravy budou provedeny během prázdnin. 

2. Schválen byl prodej nepotřebné a nefunkční techniky z vlastnictví městysu. Ne-

funkční traktůrek AGS StarJet 102 získal pan Ladislav Tarant, nefunkční křovi-

nořez Oleomac OT 732 pan Libor Šimůnek a nepotřebnou míchačku pan Zdeněk 

Břízek. Ve všech případech se jedná o prodej zařízení, které jiţ městečko ke své 

činnosti nepotřebuje nebo je jejich provoz a údrţba neekonomická. 

3. Zastupitelstvo schválilo prodej dalšího pozemku v areálu Cihelna. Novým vlastní-

kem parcely č. KN 1018/4 v k.ú. Mlázovice se stala paní Karolína Pauková z Mistro-

vic. 

4. Schválena byla rovněţ výpůjčka pozemku č. KN 1344 v k.ú. Mlázovice (jedná se 

o tzv. „Macnarovu uličku „) pro Lázeňský mikroregion. Vzhledem k tomu, ţe 

městečko obdrţelo prostřednictvím mikroregionu dotaci ve výši 72.000 Kč na 

zadláţdění uvedeného prostoru, musí jej nyní, dle platných pravidel, propůjčit 

Lázeňskému mikroregionu na 6 let. Pokládka dlaţby bude v tomto úseku prove-

dena během podzimu. 

5. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městečka za rok 2008, včetně výroku audito-

ra – bez závad. 

6. Schválen byl rovněţ prodej nového plynovodu v areálu Cihelna společnosti 

VČP Net Hradec Králové. Vzhledem k tomu, ţe plynovod v celé obci je ve vlast-

nictví VČP, není důvod nově vybudovaný úsek této společnosti také neprodat. 

Přijatou částkou 238.000 Kč získá městečko část prostředků na jeho vybudování 

zpět. 

7. Vyhlášen byl záměr zrušení dvojhrobu č. 213 a dvojhrobu č. 182 na hřbitově v Mlá-

zovicích. V obou případech jiţ před lety vypršely nájemní smlouvy a předchozí majite-

lé nemají zájem je pronajmout dále, popř. se původní nájemce nedaří dlouhodobě kon-

taktovat. 

8. Zastupitelé vybrali firmu DLNK Česká Skalice, jako vítěze zadávacího řízení 

na realizaci zakázky rozšíření pracoviště CZECHPOINT na obecním úřadě v 

Mlázovicích, protoţe předloţila nejvýhodnější nabídku. 

9. Schválen byl nákup pozemků č. KN 140/6 a KN 1365 v k.ú. Mlázovice za cenu 25 

Kč/m2, od Zemědělské a.s. Mlázovice. Jedná se o části pozemků, které se nacházejí 

pod místní komunikací Pod Macnarkou. Uvedeným nákupem se odstraňuje rozdíl mezi 

katastrální mapou a skutečností. 

10. Zastupitelé schválili zvýšení nájemného v obecních bytech s regulovaným ná-

jmem, dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.107/2006 Sb., s účinností od 

1. ledna 2010. Konkrétní částka bude známa po zveřejnění kalkulačky pro výpo-

čet nájemného ze strany ministerstva. 

MLÁZOVICE 

 
Mlázovice, ty kouzelný kraji,  

mých dětských snů, pohádek a bájí, 

ty paseky tisíckrát bosýma nohama proběhané, 

křišťálové studánky mými dlaněmi hlazené. 

 

Tajemné prameny ze skla pryštící, 

co lučního kvítí všech barev  

a pestrých motýlů rej, 

a vůkol vůně pryskyřic a chvojí, 

to všechno s Vámi na věky mě pojí. 

malebné náměstíčko s vůní růţí, 

vodotrysk a matka Boţí. 

 

Radnice a kostelíček za ní, který věţičkami 

svými do všech stran zbloudilé poutníky chrání. 

 

Čisté ulice, domky a zahrádky 

a posléze  ten hřbitůvek, 

kde stovky moudrých hlav, 

v rodné zemi věčným spánkem spí. 

 

Ó ty sladké chvíle dětství, laskavé ruce dědečka 

konejšivá slova babičky a naproti domku ulička 

do polí, kam vede cestička 

a do lesa k Ţabce pěšinka. 

 

Jak léta plynou , vše mizí a ztrácí se, 

travou a trním zarostla i k Ţabce cestička. 

Jen bývalé lázně na náměstí, 

připomínají všem pamětníkům 

zašlou slávu „Lázní Mlázovic“. 

 

Ty lázně dnes domovem jsou těch, 

co k odpočinku právo mají. 

 

Ať tedy v pohodě a klidu 

ţivot svůj zde doţívají. 

 

Buď pozdraven kouzelný kraji mých dětských 

snů, pohádek a bájí….  

 

Nezapomenu! 

 
Pavlína Hoffmannová, roz. Davídková 

(vnučka Václava Brzobohatého) 

    POZVÁNKA NA TENISOVÝ TURNAJ

  

 

V sobotu 18. července 2009 od 9.00 ho-

din pořádají  Martin Šídlo a Tomáš Her-

brych  na nově zrekonstruovaném teniso-

vém kurtu v Mlázovicích u  koupaliště 

turnaj v tenise jednotlivců (singlu). Počet 

přihlášených hráčů bude maximálně 16. 

Účastníci turnaje se musí zapsat nejpoz-

ději do 16.7.2009 na startovací listinu, 

která je vyvěšena v hospodě na koupališti 

(vzhledem k omezenému počtu startují-

cích - kdo se dříve přihlásí, má jistotu, ţe 

si zahraje).  

Prezentace přihlášených hráčů turnaje 

proběhne v dne turnaje od 8.30h přímo na 

kurtu.  

Turnaj se pořádá bez rozlišení věkové 

kategorie. Občerstvení v průběhu turnaje 

zajištěno. První tři místa budou ohodno-

cena věcnými cenami.  

 

Vynikající  2. místo obsadil Milan Kubíček, 

teprve  při svém druhém závodě v ţivotě, na 

okresní soutěţi v hasičském sportu -  kategorii 

jednotlivců JPO, 6 června 2009 v Jičíně. Blaho-

přejeme  k velkému úspěchu! 



           

     

 

 

 

 

Pokračování historického vyprávění: Mlázovičtí legionáři 
 Na základě mnoha kladných ohla-

sů, které přineslo publikování pamětí o  

mlázovické poště, Vám přináší pan Ivo 

John  další zajímavé povídání, na počest  

mlázovických hrdinů, kteří bojovali za 

naši svobodu. Pokračování z minulého 

čísla:  

  

 Je zcela přirozenou věcí, ţe muţ 

s takto vyhraněným a čistým charakterem 

a legionářskou minulostí, se stal nepohodl-

ným okupačním úřadům za druhé světové 

války a ţe byl ze své funkce v četnictvu 

suspendován. Pracoval potom nejdelší čas 

jako noční hlídač v hospodářském druţ-

stvu a musel si během okupace počínat 

velmi obezřetně, protoţe věděl, ţe je stře-

ţen. Přesto se podílel na různých podpůr-

ných akcích pro skupiny zajateckých 

uprchlíků, které se zdrţovaly v okolních 

lesích i na chalupách nebo jako zajatecké 

transporty táhly krajem. 

František Velíšek se vţdy projevo-

val jako člověk vlasteneckého profilu, a 

proto v Mlázovicích nemohl  být nalezen 

vhodnější kandidát na předsedu revoluční-

ho Národního výboru, kterým byl dne 

3. 5. 1945 zvolen a tuto funkci vykonával 

aţ do své reaktivace. Po nástupu do sluţby 

ještě dalších pět let slouţil jako příslušník 

Sboru národní bezpečnosti aţ do roku 

1950, kdy odešel do trvalé výsluţby. Jeho 

odchod však nebyl pro něho odejitím na 

odpočinek. Zúčastňuje se veřejného ţivota 

na Místním národním výboru jako člen 

finanční a později bezpečnostní komise a 

současně je představenstvem tehdejšího 

menšinového JZD v Mlázovicích poţádán, 

aby převzal funkci účetního. Právě v tuto 

dobu jsme ho ještě blíţe po-

znali jako člověka, jemuţ je 

zemědělství velmi blízké. 

Funkci účetního druţstva vy-

konával tři roky, ale potom 

i nadále zůstal ve svazku 

s druţstvem a po řadu let vy-

pomáhal při zemědělských 

i řemeslných pracích.  

Ať uţ jako účetní nebo pozdě-

ji řadový pracovník druţstva 

dovedl své názory na všechno, 

co viděl, lhostejno bylo-li to 

v jeho očích dobré nebo špat-

né, neskrývavě a přátelsky 

sdílet. Měl rád jen plodnou a 

uţitečnou práci, která přispí-

vala ke zdaru společného díla. 

Kus té povahy poctivého sed-

láka si v sobě nesl po celý 

ţivot. Na tomto základě vy-

rostlo i naše osobní přátelství, 

a protoţe to byl člověk neoby-

čejně skromný, ani nám nepři-

padlo, ţe se stýkáme s muţem 

zaslouţilým jiţ v prvním za-

hraničním odboji, protoţe on 

se řadou svých legionářských 

vyznamenání nikdy nepochlu-

bil a pro sebe si nechal i ně-

která pochvalná uznání za zneškodnění 

deklasujících ţivlů společnosti, jeţ mu 

během jeho sluţby u četnictva byla uděle-

na. Šlo například o ocenění za dopadení a 

zajištění kdysi proslulého lupiče Kašpárka 

a jiných. 

Své povolání stráţce veřejné bez-

pečnosti konal vţdy v souladu se svým 

vyhraněným, chlapským, neúplatným, ale 

také nepodlézavým charakterem. Věřil 

v dobrou vůli a poctivost druhých, protoţe 

takový byl ve svém jádru sám. Toto po-

znání i vyznání víry v člověka ho vedlo za 

jeho působení k tomu, ţe drobné přestupky 

proti zákonu raději sám likvidoval ve své 

pravomoci, neţ aby je předával vyšetřova-

cím orgánům. Tato neregistrovaná činnost 

sice neobohacovala jeho osobní rejstřík, 

ale přinesla mu vysokou autoritu, které se 

těšil. 

Vrchní četnický stráţmistr a legionář na 

ruské frontě František Velíšek zemřel 

30. 3. 1968. Poslední rozloučení se konalo 

v krematoriu v Semilech za velké účasti 

mlázovických spoluobčanů a přátel 

z okolních obcí. Pohřbu se zúčastnili i jeho 

spolupracovníci ze sluţby u četnictva a 

několik spolubojovníků z ruské fronty. 

Ostatky našeho zaslouţilého občana Fran-

tiška Velíška jsou uloţeny v rodinném 

hrobu na mlázovickém hřbitově. 

 

Tímto článkem byla dokončena série o 

mlázovických hrdinech první světové vál-

ky. Vzhledem k tomu, že se  zveřejňované 

příspěvky setkaly s velmi pozitivní ode-

zvou, připravuje autor další pokračování, 

které otiskneme ihned po jeho dokončení.  
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Josef Půr z Mlázovic (sedící) se svým přítelem 

Ježkem, spolubojovníkem u čs. legií v 9. rotě 10 čs. 

pluku, na Sibiři ve městě Išimu v Rusku 

(vyprávění o něm bylo v minulém čísle) 

František Velíšek se svojí rodinou 


