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Vydařený víkend představil život v městečku

MLÁZOVICE PŘIVÍTALY SVÉ RODÁKY
Sjezdy rodáků mají v městečku
tradici jiţ od roku 1928. Letos se konal
po sedmé. Organizátoři si připravili
pro návštěvníky velice bohatý program. Do Mlázovic zavítaly nad očekávání stovky hostů, objevily se i známé
osobnosti.
Celý program začal uctěním obětí
světových válek u Pomníků padlých na
mlázovickém náměstí. Starosta městečka
Tomáš Komárek zároveň slavnostně zahájil víkendový program.
Jako první odstartoval tenisový
turnaj na hřišti s umělým povrchem u

koupaliště. Poté se jiţ otevřely všechny
připravené expozice. Příchozí mohli obdivovat rozsáhlou výstavu historických
fotografií, pohledů a dalších materiálů ze
ţivota městečka. Mnoho dospělých zavítalo do mateřské školky, aby si prohlédlo
její modernizované prostory a zavzpomínali si na svá léta strávená v tomto domě.
Obrovský zájem byl o výstavu z historie
hasičského sboru a ještě větší o prohlídku
moderní zásahové techniky a výstroje
místní výjezdové jednotky.
Myslivecké sdruţení Ostříţ prezentovalo své trofeje, fotografie z historie
a současnosti spolku, ale také výbavu
současných myslivců. Účastníci sjezdu se
zajímali i o expozici firmy, která vyrábí
umělý pískovec. Ojedinělá byla především ukázka technologie výroby tohoto

materiálu. Svůj program si připravil Domov důchodců Mlázovice, který ho spojil
s oslavou výročí 55 let od zaloţení. Návštěvníci mohli nahlédnout do většiny
prostor zařízení. K vidění byla i ukázka
vybavení pokoje z počátku zařízení, včetně postele, na které spal Jára Cimrman.
Obyvatelé domova si během víkendu
uţívali vystoupení ţivé hudby či bělohradského pěveckého sboru. Sami přispěli sehráním několika pohádek.
Po oba dva dny byl připraven bohatý doprovodný program. Sportovci si
zahráli tenisový turnaj, hasiči předvedli
poţární útok v
podání mladé a
staré gardy. Mladí se museli hodně snaţit, aby
nebyli poraţeni.
Především pro
děti byla určena
střelecká soutěţ
se vzduchovkami
a luky. Mlázovický kronikář Martin Vágenknecht
udivoval svými
feno menálními
znalostmi příchozí na besedě o
historii městečka,
jeho domů a rodů. Ani ne ve
třiceti letech si pamatuje tisíce datumů,
jmen i míst a tak ochotně odpovídal na
otázky týkající se mlázovické historie.
Však také na jeho besedě bylo zcela
„vyprodáno“. Ti, kteří přišli pozdě se jiţ
do jídelny nedostali.
Jedním z vyvrcholení víkendu
bylo vystoupení herce Boba Klepla na
sále Radnice. Uvedl, ţe Mlázovice jsou
jeho „srdeční záleţitost“, pochází odsud
jeho otec. Samozřejmě pobavil přítomné
řadou historek z televizní obrazovky a
divadelních prken. Večer uzavřel společenský večer s ţivou hudbou v podání
kapely Efekt.
Nedělní program doplnila slavnostní mše svatá v Kostele Nejsvětější
Trojice, projíţďky v historickém kočáře
či vystoupení dechové hudby Javorka.

Během jejího koncertu se Náměstí vrátilo
do lázeňských časů, kdy se hosté procházeli parkem, seděli na lavičkách a poslouchali hudbu. Po oba dny vystavovali mlázovičtí umělci svoje práce na chodbách
Radnice. Program Sjezdu uzavřelo představení mlázovických ochotníků.
Představitelé městečka nechtěli
pořádat ţádnou okázalou akci, ale příjemné setkání přátel. Mnoho hostů jim v průběhu víkendu děkovalo. Jedna rodina ze
Slovenska dokonce našla i své dávné příbuzné, se kterými se nikdy neviděli. Je
dobře, ţe lidé nezanevřeli na své rodiště a
mají k němu silné pouto. Je dobře, ţe
městečko mohlo toto příjemné setkání
zprostředkovat.
SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Mnozí hosté sjezdu navštívili slavnostní bohosluţbu, která se konala v neděli
20.6.2010 od 10.30h v mlázovickém
Kostele Nejsvětější Trojice. Celebroval
ji farář Grzegorz Puszkiewicz a jáhen
Miloš Pour. Na varhany hrál ředitel ZŠ
Lázně Bělohrad pan Zdeněk Jirásko.
Pan farář zdůraznil, ţe je důleţité udrţovat tradice a kořeny ke svému rodišti.
Věřící také uctili památku rodáků, kteří
jiţ neţijí.

BOB KLEPL: MLÁZOVICE JSOU PRO MĚ „SRDEČNÍ ZÁLEŢITOST“
V rámci oslav VII. Sjezdu rodáků a přátel městečka vystoupil i populární herec Bob Klepl. Kromě dobré
zábavy také objasnil, jaký vztah má k
Mlázovicím.
Od soboty 19. ledna 2010 jiţ nikdo
nepochybuje, ţe se na sál mlázovické
Radnice poskládají tři stovky diváků. V
sedě na ţidlích i na zemi, ve stoje. Všemi
těmito způsoby sledovali vystoupení jednoho z nejobsazovanějších televizních a
filmových herců současnosti, Boba Klepla. Vystoupil se svými rodiči a po dobu
jedné a půl hodiny bavil přítomné svým
inteligentním humorem a odpovídal na
všetečné otázky z publika. Celý pořad
moderovala mlázovická rodačka Anna
Hurychová.
Nejprve však vysvětlil, společně s
tatínkem, jak je to s ním a Mlázovicemi.
Rodákem je jeho otec, který pochází z
posledního domku po levé straně směrem
na Konecchlumí. Při jeho studiích v
Moskvě se narodil právě syn Bohumil. Po

návratu se však přestěhovali a do našeho
městečka jezdili pouze na chatu, kterou
později prodali. Od té doby, čas od času,
zde navštěvovali své známé a starali se o
svůj hrob na hřbitově.
Bob Klepl však také přítomné přesvědčil, ţe není příjemný jen na obrazovce. Kaţdý, kdo se s ním setkal během
vystoupení i po něm potvrdil, ţe je to úplně normální,
skromný a pohodový člověk, kterému sláva nestoupla do hlavy. Samozřejmě, ţe
nezklamal ani po profesionální stránce a mnohokrát
vyvolal při svém vystoupení
mohutný smích u všech
diváků.
Protoţe je členem
sdruţení hasičů v městské
části na okraji Prahy 13,
kde ţije, pozval ty naše na
hasičské závody. Sluší se
dodat, ţe na našem Sjezdu

rodáků vystoupil zcela bez honoráře, dokonce si platil i dopravu.
Všem Mlázovákům, prostřednictvím starosty, vzkazuje: „Víkendová akce
byla báječná, moc jsem si ji uţil. Mlázovice jsou krásné. Jste vynikající lidé a těším
se zase někdy nashledanou! Díky.“

Unikátní výstava přiblíţila historii městečka
Expozice v budově bývalé základní školy umoţnila návštěvníkům
nahlédnout do dávných dob. Byly zde k
vidění stovky dobových fotografií, pohlednic či sportovních trofejí. Promítaly se také filmové záběry natočené v
Mlázovicích v uplynulých letech.
Ivo John je známý svojí sběratelskou vášní, která se zaměřuje na vše, co
souvisí s historií Mlázovic. V jeho bezedném archivu naleznete fotografie, pohlednice, trofeje mlázovických sportovců,
ale i výpisy z obecních kronik. Mnoho
exponátů je jedinečných, protoţe existují
pouze v jednom kuse. Tyto materiály jsou
sbírány jiţ 50 let.
Proto připravovaná výstava
„Mlázovice v zrcadle historie“ přitahovala
pozornost ještě před svým otevřením. Ivu
Johnovi v její instalaci pomohlo mnoho
dobrovolníků a dobrovolnic. Jedni pomá-

hali s přípravou exponátů, další s aranţováním, jiní zase pečlivě uklízeli několik
let zavřenou budovu školy.
Všem se ale povedlo připravit pro
návštěvníky VII. Sjezdu rodáků a přátel
městečka unikátní kolekci materiálů. Výstavku shlédlo za oba dva sjezdové dny
několik stovek zájemců. Z úst mnohých
zaznělo, ţe by bylo potřeba několika hodin, aby si vše podrobně prohlédli. I tak
měli radost, ţe viděli řadu záběrů městečka, které jako by uţ ani nebyly pravdivé.
Vývoj obce v posledních 50 letech změnil
mnohé k nepoznání.
Potěšily rovněţ obrázky kamarádů
a příbuzných. Pořadatelé erudovaně odpovídali na otázky vztahující se k fotografiím. Zajímavá byla také sbírka mlázovických pohledů Josefa Chudoby. Je aţ neuvěřitelné, jaké krásné pohlednice dokázali
vyrobit před sto lety.
Celou expozici
doplňovaly výňatky z
obecních kronik či
materiály zpracované
místním kronikářem.
Vyhledávané bylo i
promítání filmových
záběrů městečka z
minulých období,
které zapůjčili jejich
majitelé. Nejvíce pozornosti přitahovala
reportáţ Československé televize, kterou
natočila v Mlázovicích 28. dubna 1988
do zpravodajského

pořadu Aktuality. Řada záběrů na staré
koupaliště, cihelnu, náměstí a další místa
připomenula, jak rychle se městečko vyvíjí.
Pro velký zájem návštěvníků byla
výstava znovu otevřena v sobotu 26. června 2010, aby si ji mohli všichni znovu
prohlédnout.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTEČKA
Městečko Mlázovice tímto děkuje všem
dobrovolníkům, kteří věnovali velké
usílí a mnoho hodin svého volného času
při přípravě jednotlivých expozic i dalších doprovodných akcí. Také děkujeme mlázovickým občanům za opravu
pramene Ţabky, údrţbu laviček kolem
městečka i úpravu okolí jednotlivých
domů. Nechceme konkrétně jmenovat,
určitě bychom na někoho zapomněli.
Jen tak mělo pořádání akce smysl. Zapojilo se do ní mnoho mlázováků, kteří
jsou hrdi na svoje městečko. Díky nim i
díky ochotě účinkujících, kteří většinou
vystupovali zdarma nebo za symbolický honorář, činily veškeré náklady VII.
Sjezdu rodáků pouhých 34.000 Kč!!!
Při rozsahu programu a počtu akcí je
to malá částka, která nezatíţí rozpočet
a chod městečka. Důleţité také je, ţe
kompletní náplň programu měla spojitost s historií a současností Mlázovic.
Občané městečka prezentovali Mlázovice v tom nejlepším světle, za coţ sklidili velký obdiv a díky od mnoha hostů
sjezdu.

Fenomenální kronikář udivoval svými znalostmi
Mlázovický kronikář Martin
Vágenknecht odpovídal na otázky
účastníků sjezdu, týkající se historie
rodů, domů a příbuzenských vazeb.
Jeho přesné odpovědi vzbudily velký
obdiv přítomných.
Na povídání s kronikářem městečka se těšilo mnoho mlázovických občanů,
ale setkání s ním si nenechalo ujít ani
několik desítek hostů VII. Sjezdu rodáků
a přátel městečka. Jak by ne, vţdyť o jeho
neuvěřitelné paměti
a hlubokých znalostech místní historie
uţ kolují legendy.
Proto Jídelna Radnice, kde se povídání
uskutečnilo, zaţila
nevídaný
nápor.
Ţidle pro všechny
zájemce nestačily,
mnozí sledovali vše
ve stoje.
Ale určitě to
stálo za to. Ani ne třicetiletý kronikář
udivoval přítomné svými aţ neskutečnými znalostmi. Někteří hosté, kteří ho neznali, si zpočátku mysleli, ţe se jedná o
nacvičený program a odpovědi na předem
naučené otázky. Při dotazu na své předky
však brzy pochopili, ţe nic připravené
není. A tak se mnozí dovídali, kdy přišel
do Mlázovic jejich rod, jak se větvila
jejich rodina, kdy se kdo narodil a zemřel,

kam se přestěhoval nebo přiţenil. Celým
pořadem provázel velmi obratně Josef
Valenta, který kronikáře vhodně doplňoval. Na úvod vystoupil také předchozí
kronikář Aleš Kutnar.
Kromě besedy připravil Martin Vágenknecht pro účely Sjezdu také zajímavé tištěné materiály.
Jmenný seznam mlázovických občanů,
kteří jiţ neţijí, s daty narození, úmrtí a
povoláním. Tak daleko do minulosti, jak
bylo moţné vypátrat. Ještě unikátnější je
téměř dvousetstránkový materiál pojednávající o historii
domů v Mlázovicích
a Mezihoří. Pro mnohé je to velmi cenná
moţnost dozvědět se,
co vše se dělo v domě, kde právě ţijí.
Za nepřebernými vědomostmi o
mlázovické historii
stojí jistě geniální
paměť. Ale také stovky hodin studia historických pramenů v různých archivech,
kronikách či zašlých půdách. Nezanedbatelnou studnicí informací jsou také nepočítané rozhovory s obyvateli městečka a
okolí. Řada měst a obcí má obrovské problémy kronikáře sehnat. Nejenom, ţe
Mlázovice ho mají, ale jeho neobyčejné
znalosti jsou vyhlášené. Rád poskytne
všem zájemcům informace, které hledají.

Domov spojil oslavy s Dnem otevřených dveří
Domov důchodců v Mlázovicích
připravil pro své obyvatele i návštěvníky u příleţitosti VII. Sjezdu rodáků
Den otevřených dveří. V rámci víkendu
proběhly také odloţené oslavy výročí
55 let od zaloţení.
Půlkulaté jubileum oslavil kalendářně mlázovický Domov důchodců jiţ
loni, ale kvůli chřipkové epidemii byly
oslavy odloţeny a propojeny s Dnem
otevřených dveří, který se konal u příleţitosti sjezdu rodáků 19. a 20. června 2010.
Program oslav byl rozloţen do
dvou částí. První spočívala v rozsáhlé
prohlídce zařízení. Návštěvníci měli připraveno více neţ 10 zastavení, které dokreslovaly historii i současnost domova.
Mohli se tak podívat, jak vypadal pokoj
obyvatele v 50. letech minulého století,
včetně postele, kde leţel i Jára Cimrman. Nebo nahlédnout do kroniky, která
se tehdy psala. K dispozici bylo mnoho
zajímavých dobových fotografií. Další
zastavení umoţňovala prohlídku kuchyně,
kotelny, prádelny, kanceláří, současného
pokoje či společenské místnosti. Právě
zde byly vystaveny i zajímavé ruční práce
místních obyvatel. Prohlídku některých
prostor, například kuchyně, doplňoval
poutavý komentář pracovníků, kteří zde

pracují. Neméně zajímavá byla také procházka zbrusu nově upravenou zahradou,
navazující na obě budovy. Právě v zahradě a před hlavním vstupem probíhala
druhá část – kulturní vystoupení. V sobotu ţivá hudba a tradiční loutkové divadélko obyvatel domova, v neděli koncert
ţenského pěveckého sboru z Lázní Bělohradu, pod vedením Ladislava Prchala.
Nápad propojit oslavy narozenin s
termínem sjezdu se ukázal jako velmi
zdařilý. Mnoho návštěvníků sjezdu, ale i
mlázovických občanů si se zájmem prohlédlo prostory a činnost domova, řada
jeho obyvatel zase ráda navštívila expozice sjezdu nebo si v parku na Náměstí s
chutí poslechla koncert dechové hudby
Javorka. Je dobře, ţe obyvatelé mlázovického domova nejsou uzavřenou komunitou, ale v rámci moţností se účastní dění
v městečku. Stejně tak veřejnosti není
lhostejný jejich osud a aktivně se zajímá
o ţivot v domově. Během sjezdu to rozhodně nebylo poprvé ani naposledy.
Zvláštní poděkování patří všem
zaměstnancům Domova důchodců, kteří
veškerý program a výstavky museli připravit navíc, v rámci své náročné pracovní činnosti. Výsledek však stál určitě za
to.

Myslivci zazářili s výstavou
"Víc neţ jen paroţí"
Myslivecké sdruţení Ostříţ působí v
Mlázovicích od roku 1956. V průběhu
padesáti let vykonalo velkou práci při
ochraně přírody a péči o lesní zvěř. Během VII. sjezdu rodáků prezentovalo
své počínání.
Výstava sdruţení Ostříţ patřila ke
sjezdovým perlám. Kterýkoliv návštěvník
vkročil do obřadní síně mlázovické Radnice, rázem se ocitl v jiném světě, ovanula
ho vůně jehličí, mohl slyšet zvuky zvířat,
mnozí se s úţasem na chvíli zastavili u
dveří a kochali se. Všude kolem mohutné
paroţí, vypreparované kůţe a modely hlav
zvířat a další lovecké trofeje. Vše doplňovaly zbraně či vábničky na zvěř, které
myslivci ochotně předváděli. Vyluzovaný
zvuk se návštěvníci snaţili přiřadit k patřičnému zvířeti, často úplně špatně.
Veliký zájem budily i úţasné fotografie přírody od Michala Hrnčíře. Další
atrakcí byla bezesporu videoprojekce a
fotodokumentace z různých honů a dalších
mysliveckých akcí. Také sekce výstavy
Afrika poutala zaslouţenou pozornost, její
součástí byly cenné trofeje cizokrajných
zvířat, které na své cestě skolil Tomáš Pařík. Ten také celou výstavou provázel a
zasvěcoval obyčejný lid do tajů myslivosti.
Myslivci dostali také na starosti
koutek s propagačními předměty obce.
Různých knih, broţurek a pohledů byl plný
stůl, k mání byl i hrníček z minulého sjezdu, křišťálová váza s pískovaným znakem
obce, či letecké foto Mlázovic.

EXPOZICI VÝROBKŮ Z UMĚLÉHO
PÍSKOVCE - si se zájmem prohlédlo
mnoho návštěvníků. Také řada mlázováků
se na vlastní oči poprvé přesvědčila, jaké
pěkné výrobky se v městečku vyrábí. Zajímavá byla i ukázka technologie výroby.

Hasiči se pochlubili technikou i bohatou historií
V rámci VII. Sjezdu rodáků připravili mlázovičtí hasiči zajímavou expozici. Průřez více neţ stoletou historií,
řadu fotografií, kronik či trofejí ze soutěţí. Velmi lákavá byla i prezentace moderní techniky před zbrojnicí či poţární
útok staré a mladé gardy.
Zasedací síň hasičské zbrojnice se
na čas proměnila v pečlivě připravenou
výstavní síň, která zaujala drtivou většinu
návštěvníků. Jak by ne. Vystaveny byly
hasičské fotografie od první republiky do
současnosti. Mnozí poznávali své dědy a
pradědy v hasičských uniformách při slavnostních příleţitostech. Další snímky mapovaly stěţejní události v historii sboru,
výrazné mlázovické úspěchy v poţárním
sportu či průběh některých největších poţárů v městečku a okolí.
Mimo to měli příchozí k dispozici
výtahy z kronik sboru. Expozice byla doplněná o videoprojekci z hasičských soutěţí
a ukázek vyprošťovacích metod. Obrovské
pozornosti se těšil nový prapor SDH Mlázovice. Ti, kteří jej viděli poprvé, nešetřili
chválou. Ocenil ho také host sjezdu, herec
Bob Klepl, sám dobrovolný hasič.
Před zbrojnicí byla vystavena technika, kterou hasiči pouţívají. Cisterna CAS

24 po generální rekonstrukci, pravděpodobně jediný takto upravený a vybavený
kus v republice. Dále dopravní vozidlo
AVIA DA-8, soutěţní stříkačka MS-8 nebo historická stříkačka PMS-11 z roku
1959. Společně s technikou byla předvedena i moderní výstroj a další vybavení, které
vyuţívá výjezdová jednotka k zásahům.
Děti byly nadšené z moţnosti posadit se za
volant opravdové hasičské stříkačky. Příchozí rádi vyuţili moţnost podívat se
zblízka na techniku, jenţ většinou vidí jen
při rychlém průjezdu do akce.
V sobotu 19. června 2010 od 13.00
hodin připravili hasiči, v rámci doprovodného programu, ukázku poţárního útoku.
Nejprve se předvedlo druţstvo označené
jako „mladá garda“, pravidelný účastník
soutěţí. Větší potlesk ovšem získal druhý
tým „stará garda“ sloţený z hasičů, kteří
dlouhá léta netrénovali a bez jakýchkoliv
příprav zvládli útok také. Dokonce jen o tři
vteřiny za soutěţním druţstvem. Proto
mladíci sloţili úspěšný reparát. Druhý útok
zvládli v čase 29,6s, za něţ by se nemuseli
stydět na ţádné soutěţi.
Kromě povedené výstavy a doprovodného programu pomohli hasiči městečku s organizací víkendových slavností.

JAVORKA NA NÁMĚSTÍ - jakoby se
do Mlázovic vrátila doba nedělní lázeňské promenády, Náměstí i park plně obsazeny posluchači.

MLÁZOVIČTÍ OCHOTNÍCI - zahráli
Polednici a Svatební košili z Kytice.

V MATEŘSKÉ ŠKOLE - mnohé děti
zavzpomínaly na sladké okamţiky, kdy ji
navštěvovaly, ale také na krásné prostředí a
hodné paní učitelky. Velkému zájmu se
těšily fotografie z historie školky.

KAPELA EFEKT - vytvořila vynikající
prostředí na sále Radnice při večerní zábavě. Jedlo se, pilo a hlavně tancovalo při
dobré muzice, takţe poslední odcházeli aţ
za světla, jak se sluší a patří.

PROJÍŢĎKY KOČÁREM - taţeným
koněm, vyuţili především děti a jejich
rodiče. Měli tak ojedinělou příleţitost prohlédnout si městečko a jeho okolí z jiné
perspektivy neţ jsou zvyklí.

TENISOVÝ TURNAJ U KOUPALIŠTĚ
Díky vynikajícímu počasí a modernímu hřišti s
umělým povrchem se podařilo kompletní program turnaje odehrát za jediný den. Při ranní
prezenci došlo k rozlosování (klasický pavouk
dvojic). Konečné pořadí: 1. Jaroslav Grbavčic,
2. Michal Špidlen, 3. Jiří John, 4. Martin Šídlo,
5. Zdeněk Fišer, 6. Milan Jelínek, 7. Josef Štěrba, 8. Marek Kvitský, 9. Tomáš Herbrych, 10.
Ivan Holovatyuk, 11. Vlastimil Šídlo, 12. Radek Dobiáš.
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STŘELECKÉ ZÁVODY DĚTÍ - proběhly v prostorách hřiště za školkou. Při
střelbách ze vduchovky a luku si děti vyzkoušely své střelecké schopnosti.

