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REKONSTRUOVANÉ KOUPALIŠTĚ SLOUŢÍ VEŘEJNOSTI 
 Více neţ rok trvala sloţitá oprava 

mlázovické poţární nádrţe. I přes velkou 

nepřízeň jarního počasí byly práce dokon-

čeny počátkem června tak, aby nebyla 

narušena prázdninová sezóna. Nádrţ má 

zbrusu nové dno, přítok, obsluţné arma-

tury, zábradlí, okapový chodník a rekon-

struované boky opatřené nátěrem. 

 I kdyţ byla poslední 

větší oprava a rozšíření mlá-

zovického koupaliště prove-

dena v roce 1993, technický 

stav stavebních prvků byl 

označen na mnoha místech 

jako havarijní, a tak bylo 

přistoupeno ke kompletní 

rekonstrukci. Ta se uskuteč-

nila především díky finanční 

podpoře Královéhradeckého 

kraje. Z programu obnovy 

venkova obdrţelo městečko 

500 tisíc korun v roce 2009. V tomtéţ 

roce proběhly také veškeré stavební práce 

a dotační projekt byl v prosinci téhoţ 

roku ukončen. 

 Stojí za zmínku, ţe v rámci rekon-

strukce bylo speciální technologií vylito 

nové dno, vybourány části poškozených 

bočnic, obnovena utrţená římsa a 

v neposlední řadě obroušeny a zušlechtě-

ny boky nádrţe, včetně zhotovení doda-

tečných dilatačních spár, na které původ-

ní stavitelé pozapomněli. Renovační prá-

ce byly prováděny speciální stavební che-

mií švýcarské firmy SIKA. 

 Kvůli obrovskému rozsahu prací 

provedených v loňském roce, se zastupi-

telé městečka rozhodli, ţe by bylo dobré 

provést i další drobné práce, které by 

koupaliště dokončili jako celek. Proto 

byla nádrţ na jaře vypuštěna a opatřena 

vnitřním nátěrem. Kvůli nepřízni počasí 

se na jeho provedení čekalo osm týdnů! 

Naštěstí ho bylo moţné dokončit včas, 

aby bylo koupaliště napuštěné alespoň na 

sjezd rodáků. 

 Dalším dílčím vylepšením byla 

výměna přítokového potrubí z napájecí 

šachty. Staré přisávalo mnoho nečistot a 

kvůli velkým netěsnostem se v něm ztrá-

celo mnoţství vody. Výměny se dočkalo 

také přítokové a odtokové šoupě. Obě 

pamatovala několik desetiletí, coţ mělo 

za následek velké ztráty vody z nádrţe a 

pomalý přítok. Vyměněno bylo i letité a 

shnilé zábradlí schodišť. 

 V průběhu jara bylo rovněţ prove-

deno vybudování okapového chodníčku, 

podél tří boků (na poslední stranu nebyly 

k dispozici finance). Dešťo-

vá voda jiţ nyní nestéká za 

konstrukci nádrţe a nedo-

chází k jejímu poškozování. 

Lépe se provádí sekání trá-

vy a v neposlední řadě se 

zvýšila bezpečnost – nikde 

jiţ neční ostré hrany. 

 Městečko má nyní 

k dispozici vodní plochu ke 

koupání, za kterou by se 

nemuselo stydět ani lecjaké 

větší město. Pro občany i 

návštěvníky Mlázovic se opět zvýšil 

komfort vybavenosti a moţnost vyuţití 

volného času.  

 Pouze pro pořádek ještě dodává-

me, ţe z legislativního hlediska není mlá-

zovická vodní plocha klasifikována jako 

koupaliště, ale jako poţární nádrţ. Nesle-

duje se zde kvalita vody, není přítomen 

plavčík. Koupání je pouze na vlastní ne-

bezpečí, podobně jako v jiných přírod-

ních nádrţích. 

Po více než roce skončila rozsáhlá úprava požární nádrže 

 Začátkem června dokončil akademický sochař Roman 

Sklenář opravu Pomníku padlých na Náměstí. Kompletního 

restaurátorského zásahu se tato památka dočkala vůbec popr-

vé ve své historii. 

 Pomník padlých byl na mlázovickém Náměstí odhalen v 

roce 1928, u příleţitosti I. Sjezdu rodáků a přátel městečka. Socha 

byla pořízena nákladem z obecní pokladny. Byla to tehdy velká 

sláva, které se zúčastnili všichni významní představitelé obce a 

místních spolků. Do pískovce byla vytesána jména všech padlých a 

nezvěstných mlázovických občanů v I. světové válce. V roce 1945 

přibyla na čele pomníku ještě pamětní deska s mlázovickými oběť-

mi II. světové války. 

 Od té doby však uplynulo více neţ 80 let a zub času vyko-

nal své. I kdyţ se v průběhu let provedlo několik dílčích zásahů, 

především omytí, drobné tmelení či impregnace proti vodě, stav 

uměleckého díla ve tvaru husitského palcátu se zhoršoval. Kdyţ v 

loňském roce začaly dokonce opadávat části kamene, kde byla 

vytesána jména obětí, rozhodli se zastupitelé pro celkovou obnovu. 

 Dílo bylo svěřeno akademickému sochaři a restaurátorovi 

Romanu Sklenářovi z Luţan. Ten prováděl v Mlázovicích jiţ re-

staurování Sloupu se sochou Panny Marie v roce 2008. Aby vůbec 

mohlo dojít k zahájení prací, musela být spodní část pomníku ošet-

řena speciálním přípravkem, který vytvrdil povrch. V opačném 

případě by došlo při mytí k odstranění mnoha písmen ze jmen obě-

tí. Následovalo tmelení a rekon-

strukce jednotlivých částí, barevné 

patinování, úprava proti vodě a 

mechu. Restaurování se dočkaly 

také měděné části, ze kterých na 

kámen stékala zelená měděnka. 

Nakonec bylo upraveno okolí zá-

kladového kamene. 

 Pomník padlých byl opra-

ven ještě před Sjezdem rodáků, 

aby vhodně dotvářel revitalizované 

plochy Náměstí.  Nyní, po dlou-

hých letech, je opět dominantou 

centra městečka a důstojným mís-

tem uctění památky mlázovických 

občanů, kteří padli za svobodu. 

         Jaro 2009 - stav před opravou                 Jaro 2010 - stav po opravě 

Restaurátor dokončil obnovu Pomníku padlých 

Z obsahu vydání: 

● hasiči v Litoměřicích  

● zprávy z knihovny 

● ze zastupitelstva  

●  MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA 

VII. SJEZD RODÁKŮ 

  



HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 9. DÍL 

 U příležitosti 140. výročí založení 

mlázovického Sokola přinášíme zcela 

unikátní příběh jeho vzniku, vzestupu i 

pádů. Autorem poutavého vyprávění, 

které přináší exkluzivně Mlázovický 

zpravodaj, je pan Ivo John. Pokračování 

z minulého čísla:  

 Od počátku 70. let repre-

zentovali fotbalisté JZD Předvoj Mlázovi-

ce jako jediný celek jičínský okres 

v celorepublikové soutěţi zemědělských 

podniků v poháru Zemědělských novin /

ZN/. 

Přihláška do této soutěţe byla 

podána v roce 1971 - to se jiţ hrál sedmý 

ročník tohoto populárního sportovního 

klání. 

Úvodní článek v Zemědělských 

novinách sděloval: 

„Fotbalová soutěž zemědělských jedenác-

tek o Zlatý pohár zahájena 

v Mlázovicích.“ 

Za velmi pěkného skutečně jarní-

ho počasí hostilo mlázovické ZD vyspělé 

fotbalové celky tří krajů. Bylo to jediné I. 

kolo, které se v ČSR uskutečnilo, všechna 

další se pro nepříznivé podmínky nemohla 

konat. 

Mezi početnými diváky byli 

předseda ZD Jiří Kutnar, místopředseda 

ÚV SDR Václav Dobeš, předseda MNV 

Vlastimil Hátle a další veřejní činitelé. 

Všechna utkání měla dobrou 

úroveň. V prvém zápase nastoupila proti 

sobě druţstva Předvoj Mlázovice a Sva-

zarmu Nahořany z okresu Náchod. Mlázo-

vice zvítězily 2:0 brankou Ivana Samka a 

celkové skóre upravil jeho bratr Štefan. 

Konečné pořadí turnaje: 1. Ze-

mědělské stavební druţstvo Prostějov, 2. 

ZD Mlázovice, 3. ZD Nahořany, 4. VÚ-

ŢV Uhříněves. Druhé místo bylo úspě-

chem, neb tímto umístěním jsme získali 

právo setrvat ve Stříbrném poháru. Nej-

lepšími hráči turnaje z mlázovického cel-

ku byli Stanislav Rechcígl, Jaroslav Šorm 

a Jiří Čapek z Luţan, kteří obdrţeli od 

předsedy druţstva vstupenky na pohárová 

utkání Sparta Praha – AC Milán. 

Druhé kolo bylo sehráno v rodišti 

malíře Josefa Lady v Hrusicích, kde naše 

muţstvo skončilo za celkovým vítězem 

turnaje domácím celkem JZD Kaliště opět 

na 2. místě. Tímto umístěním jsme pokra-

čovali ve stříbrném poháru a zůstala nám 

moţnost hrát o stříbrnou kopačku. Pod-

mínkou však bylo zvítězit v dalším turna-

ji, jinak jsme v soutěţi skončili. Naše hrá-

če přijeli na tento turnaj povzbudit Václav 

Dobeš a Jiří Kutnar. 

K semifinálovému zápolení jsme 

odcestovali na Trutnovsko do Pilníkova. 

Tentokrát o turnaj projevili značný zájem 

všichni hráči ze základního kádru, takţe 

tato sestava jiţ předem zajišťovala 

úspěch. To se také stalo, oba zápasy jsme 

vyhráli a stali jsme se hned v prvním roč-

níku finalisty stříbrné kopačky. V tuto 

dobu to byla třetí nejvyšší soutěţ po zla-

tém a stříbrném poháru. Od roku 1972 

byla provedena změna přejmenováním na 

bronzový pohár. 

Výsledky turnaje ZD Mlázovice 

– ZD Líbeznice 2:1. Střelci branek: Vl. 

Hátle a Mil. Loner. Finálový zápas našeho 

muţstva s JZD Heřmanice rovněţ 2:1, 

brankami Jos. Bičiště a Št. Samka. 

Zemědělské noviny o nováčku 

této fotbalové soutěţe uveřejnily palcový-

mi titulky článek jako velkou událost. 

PRVNÍ SEMIFINALISTA ZLATÉHO 

POHÁRU ZEMĚDĚLSKÝCH NOVIN 

JZD PŘEDVOJ MLÁZOVICE. Toto ce-

lostátní finále bylo přiděleno našemu ze-

mědělskému druţstvu a uskutečnilo se 11. 

září 1971 na hřišti pod městečkem. Pocta 

uspořádat finále v Mlázovicích byla orga-

nizačním výborem udělena za vzorné vy-

stupování našich hráčů ve všech turnajo-

vých kolech a přispěla k tomu úspěšná 

organizace prvního kola na našem hřišti. 

Začátek této významné sportovní 

a společenské události představoval spo-

lečný průvod v čele s kapelou a všemi 

zúčastněnými muţstvy z náměstí aţ na 

hřiště pod městečkem. Závěr průvodu se 

skládal z velkého mnoţství fotbalových 

příznivců. Slavnostní zahájení na hřišti 

obstaral hlasatel Jiří Štál, spoluzakladatel 

volejbalové Dřevnice a sportovní dopiso-

vatel jičínského Předvoje. Všechna pří-

tomná druţstva v krátkém projevu pozdra-

vil Václav Dobeš, místopředseda ÚV 

SDR, s přáním dobrého a čestného boje. 

Soutěţe se zúčastnila čtyři muţ-

stva čtyř okresů, všechna utkání byla tak 

vyrovnaná, takţe u většiny o vítězi rozho-

dovala střelba ze značek pokutových ko-

pů. Výsledky: Ţatec okr. Louny – Bohu-

šovice okr. Litoměřice 1:1 (na pokutové 

kopy 5:4), Mlázovice – Vidče, okres 

Vsetín 1:1 (3:1). Odpolední zápas o třetí a 

čtvrté místo Bohušovice – Vidče 1:2. Fi-

nále Mlázovice – Ţatec 1:1 (1:4). 

Utkání řídil Vratislav Maryška 

z Jičína, který po nezaviněné sráţce hráče 

s brankářem v závěru utkání nařídil proti 

mlázovickým sporný pokutový kop, čímţ 

došlo k vyrovnání. Takto problematicky 

skončil celý turnaj, který i přes tento inci-

dent měl velmi dobrou sportovní úroveň. 

Organizací celého finálového turnaje byli 

pověřeni členové výboru TJ Ivo John, 

Lubor Podzimek a Zdeněk Pařík. Snímky 

pro dnešní dny zajistil Josef Vích. 

Na soupisce byla pro tento turnaj 

tato jména: Václav Vojtěch a Jiří Stránský 

v brance, Jaroslav Šorm – kapitán, Milo-

slav Loner, Stanislav Rechcígl, Miroslav 

Štěrba, Jiří Štajer, Štefan a Ivan Samkovi, 

Vladislav Hátle, Ladislav Černý, Josef 

Špáta, Miloš Čeřovský, Jiří Jezbera, Josef 

Bičiště, Jaroslav Bičiště, Josef Číp, Ladi-

slav Macek, Jiří Čapek a Milan Zavadil 

oba z Luţan. 

Tato fotbalová soutěţ se v krátké 

době stala velmi populární zábavou pro 

mnoho dalších hráčů, kteří projevili zájem 

stát se členy oddílu. Uvaţovalo se o zalo-

Fotbalové mužstvo Zlatého poháru Zemědělských novin, účastník celostátního finále o bronzový 

pohár. Turnaj byl sehrán v Mlázovicích 11. září 1971. Zleva stojí: J. Šorm, V. Kysela, Z. Gab-

riel, M. Štěrba, J. Byčiště, L. Bezkočka, S. Rechcígl. Klečí: J. Samko, Š. Samko, J. Jezbera, M. 

Čeřovský. Brankáři: V. Vojtěch a J. Stránský. 



ţení druhého fotbalového týmu, 

který by hrál pod hlavičkou Lázně Bělo-

hrad. 

Soupiska, která mohla čítat dva-

cet hráčů, byla kompletně zaplněna. Mezi 

prvními to byli Miroslav Vích, Miroslav 

Beránek, Václav Stolín, Václav Kysela, 

Ladislav Bezkočka, Miroslav Veselý, 

Ladislav, Milan a Josef Jezberovi, Emil 

Stehlík, Zdeněk Hátle, Michal Lami, La-

dislav Merta, Jiří John, Karel Vojtěch, 

Pavel Hynčica, Emil Kůtko, Michal Ku-

taš, Miloš Bernkopf, Pavel Samko, 

Bedřich Matouš a Petr Včeliš. 

V prvopočátcích turnaje se cesto-

valo do velmi vzdálených míst, někdy 

turnaj zabral oba víkendové dny a to bylo 

pro mnoho hráčů dosti náročné. Bylo 

dobře, ţe jsme zůstali u původního zámě-

ru, hrát ZPZN s jedním muţstvem pod 

názvem JZD Předvoj Mlázovice. 

Článek v Zemědělských novi-

nách z jara roku 1972 s titulkem 

„PŘÍKLADNÁ SNAHA“ byl napsán o 

fotbalovém muţstvu z Mlázovic. Sportov-

ní redaktor a organizátor této celostátní 

soutěţe Vladimír Dušánek v něm ţádá 

zemědělské podniky o uspořádání jarního 

kola, o které zpravidla kaţdoročně není 

valný zájem. Dále sděluje, ţe na tuto situ-

aci zareagovalo jako první JZD Předvoj 

Mlázovice. Projevilo tím příkladnou sna-

hu uspořádat i v tomto roce I. kolo na 

domácí půdě. Patří jim za toto rozhodnutí 

dík. 

Po zahajovacích kolech 

v Mlázovicích, Vidči a Moravském Kočo-

vě 15. dubna 1972, další kola proběhla o 

velikonočních svátcích o týden později. 

Naše druţstvo bylo pořadatelem první 

skupiny, v níţ si vybojovalo zase druhé 

místo. Vítězství si zajistili hráči dílen STS 

Rudoltice, třetí místo získalo JZD Chme-

lař Podlesí, dalším účastníkem bylo JZD 

Troubelice. 

II. kolo se konalo v Jevišovicích 

u Znojma, kde jsme získali opět druhé 

místo a závěrečné III. kolo bylo odehráno 

v Drnholci na okr. Bruntál, proti místnímu 

státnímu statku a JZD Obořiště od Příbra-

mi. Zde jsme po jednom nerozhodném a 

jednom prohraném zápase účast v turnaji 

ZPZN ukončili. 

Jelikoţ jsme v tomto roce prošli 

kvalifikačním turnajem v malé kopané 

v Ostroměři, okresním i krajským přebo-

rem v Jičíně a Kostelci nad Orlicí a také 

přípravou a účastí na prestiţním 2. roční-

ku fotbalových jedenáctek v Luţanech, 

přišlo nám dřívější zakončení ve ZPZN 

velmi vhod. 

SOUTĚŢ O ČTYŘI POHÁRY 

ZAČALA V MLÁZOVICÍCH, zněl nad-

pis úvodního článku o Zlatém pohárů 

v Zemědělských novinách. I. kolo bylo 

zahájeno 15. dubna 1973. 

Zatímco na Vsetínsku, Bruntál-

sku a Ostravsku se půda na hřištích ne-

vzpamatovala po jarním přepadení sně-

hem a turnaje I. kola musely být odloţe-

ny, v celém Podkrkonoší bylo sluníčko 

štědré a příroda zářila aţ překvapivě pěk-

ným počasím. 

Za takovéto pohody uvítal před-

seda JZD Předvoj Mlázovice Jiří Kutnar, 

za přítomnosti místopředsedy ÚV SDR 

Václava Dobeše, před početným obecen-

stvem čtyři fotbalové týmy v soutěţi o 

stejný počet pohárů Zemědělských novin. 

V prvním zápase ZD Mlázovice 

po obětavé hře zvítězilo 2:0 nad ZD Na-

hořany brankami bratří Samkových. 

V odpoledním finálovém zápase podlehlo 

ZSS Prostějov 1:3, jedinou branku vstřelil 

Jiří Čapek. Pořadí turnaje: 1. ZSS Prostě-

jov, 2. ZD Mlázovice, 3. ZD Nahořany, 4. 

VÚŢV Uhříněves. Tímto umístěním si 

naše muţstvo zajistilo účast ve Stříbrném 

poháru. 

Po úspěšném I. kole ZPZN, který 

se odehrál na našem hřišti a II. kole, které 

bylo sehráno v Ţehuni u Poděbrad, jsme 

se stali vítězi turnaje. Zde se výrazně pro-

jevilo fotbalové umění Miloslava Lonera, 

Stanislava Rechcígla, Jiřího Jezbery, Mi-

roslava Štěrby, Štefana Samka a někte-

rých dalších hráčů, kteří se největší měrou 

o tento výsledek podělili. 

Semifinálový turnaj o Stříbrný 

pohár pokračoval 15. července 1973 opět 

a jiţ naposledy na provizorním hřišti pod 

městečkem. Po projevu předsedy MNV 

Vlastimila Hátle a slavnostním přivítáním 

přítomných byl turnaj zahájen. 

Bohuţel před návštěvou 300 di-

váků a při opět výborné organizaci nám 

tento turnaj nevyšel, neboť jsme oba zápa-

sy shodně 2:0 prohráli. Přesto ale semifi-

nálová účast muţstva ZD Předvoj byla 

určitým úspěchem, vţdyť ze 14 muţstev 

z Východočeského kraje zůstalo 

v semifinále jediné. 

Celý turnaj závěrem zhodnotil 

Josef Kopecký – předseda OV České tělo-

výchovné organizace, který poděkoval 

hráčům za dobrou hru a hezký sportovní 

den. Místním fotbalistům poděkoval za 

dobrou prezentaci našeho okresu. 

Za JZD Předvoj byl předán hrá-

čům M. Jezberovi. M. Lonerovi, L. Hátlo-

vi, St. Rechcíglovi, Š. Samkovi, V. Stolí-

novi, J. Bičišťovi, M. Zavadilovi, J. Šor-

movi, S. Mertovi a J. Stránskému upomín-

kový dárek jako projev spokojenosti za 

snahu a dobrý sportovní výkon v celém  

ročníku. 

ZEMĚDĚLSKÁ KOPANÁ JU-

BILUJE, je nadepsán článek v okresních 

novinách Předvoje. 

Populární turnaj o Zlatý pohár 

Zemědělských novin, po letech úspěšné 

činnosti vstupuje do jubilejního X. roční-

ku a je téţ součástí I. Československé 

sportovní olympiády mládeţe zeměděl-

ských škol a pracujících v zemědělství. 

Jak bylo ještě v zemědělském tisku uvede-

no, uţ tradičně dobrou organizaci a velký 

zájem sportovních příznivců měl turnaj I. 

kola v Mlázovicích na Jičínsku. 

Ten se uskutečnil 20. dubna 

1974, za účasti dobrých celků pořádající-

ho místního zemědělského druţstva, 

ČSSS Sadská a JZD Unhošť, oba ze Stře-

dočeského kraje a JZD Vysoká n. L. 

z Východočeského kraje. 

Po 12 letech se začalo opět hrát 

na nově přebudovaném hřišti u koupaliště. 

Určitý podíl na jeho vybudování měl prá-

vě Zlatý pohár, neboť jiná fotbalová sou-

těţ se zde nehrála. 

Prázdninový turnaj v malé kopané - Mlázovice 1999. Zleva stojí: Petr Sláma, Roman John, 

Ondřej Štěrba, Pavel Herbrych. Leží: Lukáš Brádle. Klečí: Michal Špidlen. 



 V pondělí 21. června 2010 se v jídelně Radnice uskutečnilo 28. zasedání zastupi-

telstva. Přinášíme Vám zajímavé body z programu jednání:  

 

1. Zastupitelé souhlasili s prodejem pozemku č. KN 1018/9 v k.ú. Mlázovice, o výměře 

1266m2, manţelům Petrovi a Martině Šenkeříkovým, bytem Dusíkova 905/27, Brno, za 

cenu 500 Kč/m2. Jedná se o prodej další parcely v lokalitě Cihelna.  

2. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet městysu Mlázovice za rok 2009, včetně 

zprávy z přezkumu hospodaření obce, s vyjádřením auditora – bez výhrad.  
3. Odsouhlasen byl také prodej pozemku č. KN 1276/12 v k.ú. Mlázovice, o výměře 

11m2, paní Marcele Kučerové, bytem Zajíčkova 363, Pardubice, za cenu 25 Kč/m2. Jed-

ná se o narovnání neshody mezi Katastrální mapou a skutečností zjištěnou v terénu při 

měření geodeta.  

4. Zastupitelé souhlasili s uzavřením Smlouvy o výpůjčce kamenného kříţe v ulici 

Na Tvrzi, mezi městysem Mlázovice a Lázeňským mikroregionem, na dobu 6ti let. 

Uvedená socha je propůjčena mikroregionu proto, aby mohl pouţít dotaci z Pro-

gramu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na její kompletní obnovu, která 

bude provedena ještě v letošním roce. Celkové náklady akce činí 85.000 Kč, příspě-

vek městečka je 32.000 Kč.  
5. Dále bylo odsouhlaseno poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 32.000 Kč Lázeň-

skému mikroregionu. Jedná se o spoluúčast městečka na obnově kamenného kříţe (viz. 

bod 4.). Po několika letech snaţení se konečně povedlo zajistit dotaci na restaurování 

této významné památky, která je ve velmi neutěšeném stavu.   

6. Zastupitelstvo také odsouhlasilo vyhlášení Záměru č.6/2010 – na svěření nemovi-

tého majetku do správy příspěvkové organizace – Domov důchodců Mlázovice. 

Jedná se o pozemky, budovy a stavby, které domov důchodců vyuţívá pro svoji 

činnost. Vzhledem k chystaným změnám v účetnictví obcí bude výhodnější, kdyţ 

bude majetek tzv. „svěřen do správy“ příspěvkové organizaci. I nadále však zůsta-

ne ve vlastnictví městečka.  
7. Schváleno bylo rovněţ podání ţádosti o bezúplatný převod pozemků č. KN 1295/12 v 

k.ú. Mlázovice, o výměře 870m2 a pozemku č. KN 1276/14 v k.ú. Mlázovice, o výměře 

149m2, z Královéhradeckého kraje na městys. Na uvedených pozemcích plánuje městeč-

ko vybudování chodníku (jedná se o pozemky podél silnice III. třídy vedoucí ke hřbito-

vu). 
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OBJEDNÁVKY DVD  

SE ZÁZNAMEM SJEZDU RODÁKŮ 

Uplynulý VII. Sjezd rodáků a přátel měs-

tečka Mlázovice byl natočen profesionál-

ními dokumentaristy na špičkovou televiz-

ní techniku. Nyní se pracuje na střihu na-

točeného materiálu, ozvučení a otitulková-

ní. Výsledkem všeho bude cca 40 minuto-

vý film, který bude obsahovat vše podstat-

né, co se během víkendu odehrálo. Film 

bude k dispozici ve FULL HD kvalitě na 

Blue-Ray nosiči nebo v HD kvalitě na 

DVD. Bude ochráněn speciální technolo-

gií, takţe ho nebude moţné zkopírovat. 

Pokud si ho chcete objednat, je to moţné 

prostřednictvím OÚ. Cena za 1 ks bude 

300 Kč. Neváhejte a nenechte si ujít jedi-

nečnou moţnost upomínky na další léta! 

Proběhlo 28. zasedání zastupitelstva městečka STÁLÝ ZÁJEM ČTENÁŘŮ 

ROZŠIŘUJE SLUŢBY KNIHOVNY 
 

Knihovna má v Mlázovicích mnohaletou 

tradici. V poslední době zaţívá renesanci a 

větší zájem čtenářů. Sluţby se zlepšují 

také díky hlubší spolupráci s jičínskou 

knihovnou. 

Místní knihovna Mlázovice vlastní ve 

svém fondu 1200 knih. Jako jedna z prv-

ních v okrese má  kniţní fond  elektronic-

ky  zpracován.  Přes 2000 knih je přiveze-

no z výměnného fondu Knihovny Václava 

Čtvrtka v Jičíně. Tyto  soubory jsou 

nejméně 5x ročně obměňovány. Vlastní 

knihovní fond obsahuje tituly všech ţánrů, 

ve spolupráci s knihovnou v Jičíně je 

moţné sehnat i knihu, kterou nevlastníme, 

ani ji momentálně nemáme zapůjčenou. 

Výpůjčky čtenářů jsou  evidovány počíta-

čem. Knihovna má nejen své informace na 

internetových stránkách městečka Mlázo-

vice, ale má i svoje webové stránky 

(www.knihovnamlazovice.wz.cz), na kte-

rých je vystaven i katalog knihovny a kar-

ty čtenářů. Je zde uvedena také výpůjční 

doba knihovny (kaţdý pátek od 17,30 – 

19,30 hodin).  Můţete si zde přečíst zno-

vunalezenou pověst o Mlázovicích a zís-

kat  další informace. Pokud máte nějaké 

připomínky nebo přání můţete napsat na e

-mailovou adresu knihovny knihov-

na.mlazovice@seznam.cz. 

Za uplynulý rok 2009  přišlo do  knihovny 

884 návštěvníků a půjčilo si 6571 knih 

(766 naučná literatura, 4941 beletrie, 179 

dětská naučná, 502 dětská beletrie, 183 

výpůjčky periodik).  Knihovna měla loň-

ský rok 106 čtenářů z toho 23 dětí. 

V první polovině roku 2010 má knihovna  

90 čtenářů z toho 25 dětí, knihovnu na-

vštívili čtenáři 503x a půjčili si 2818 knih. 

Těšíme se na stávající čtenáře i na další 

návštěvníky, kteří chtějí vyzkoušet naše 

sluţby. 

 

Blanka Johnová, st.  

knihovnice mlázovické knihovny 

  Mlázovický zpravodaj poprvé barevně 

Toto číslo Mlázovického zpravodaje je 

první, které v jeho čtrnáctileté historii vy-

chází barevně. Bohuţel, zatím se nejedná o 

standard, ale pouze o ukázku, jak bude 

zpravodaj vypadat za pár let, aţ se barevná 

technologie tisku stane dostupnou i pro 

malý obecní úřad. Červnové číslo bylo 

vytištěno v tiskárně, především kvůli přílo-

ze ze VII. Sjezdu rodáků. Chceme, aby 

měli čtenáři kvalitní výtisk s fotografiemi 

pro archivaci. 

HASIČI PŘEDSTAVILI CISTERNU V LITOMĚŘICÍCH 

 Mlázovičtí hasiči odcestovali po-

čátkem června do Litoměřic na V. Celo-

státní sraz hasičstva. Ten se konal na lito-

měřickém výstavišti ve dnech 12 - 13. 

června 2010.   

 V průběhu srazu prezentovali čin-

nost svého sboru, městečko Mlázovice a 

především modernizovanou Cisternu CAS 

24, která je v celorepublikovém měřítku 

pravděpodobně unikátem.  

 Prapor mlázovického SDH byl 

dekorován slavnostní stuhou. Během so-

botního dopoledne se zúčastnili slavnost-

ního průvodu městem, společně s profesi-

onály a dalšími dobrovolnými sbory.   

 Na výstavišti, kam dorazili desetiti-

síce návštěvníků, propagovali také naše 

městečko Mlázovice. Rozdávali propagač-

ní předměty a informační materiály Mlá-

zovic a podávali potencionálním návštěv-

níkům podrobné informace o obci a jejím 

okolí. 


