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Městečko plánuje opravy a úpravy na místním hřbitově

OBČANÉ ROZHODNOU O BUDOUCÍ PODOBĚ HŘBITOVA
Mlázovický hřbitov čeká větší
úprava. O tom, jak bude místo posledního odpočinku v příštích letech vypadat, rozhodnou občané v anketě. Té se
zúčastní také obyvatelé Šárovcovy Lhoty, kteří pohřebiště rovněţ vyuţívají.
Původně se v Mlázovicích pohřbívalo kolem Kostela Nejsvětější Trojice. V
těchto místech jsou uloţeny také ostatky
obětí několika epidemií, které městečko v
jeho historii zasáhly. I kdyţ se tehdy pohřbívalo „patrovým systémem“, s rozrůstajícím počtem obyvatel přestávala kapacita tehdejšího pohřebiště stačit. Proto v
roce 1888 rozhodli radní o vybudování
nového hřbitova. Ten měl být původně
hned na kraji obce, ale protoţe hospodáři
nechtěli prodat svá pole, je umístěn relativně daleko – na bývalém pozemku Václava Řeháka, který jako první od Mlázovic souhlasil s prodejem.
Od počátku byl zaveden systém
umístění hrobů, který prakticky s malými
úpravami přetrvává dodnes. Hřbitov byl
obehnán pískovcovou zdí, vchod zdobí
portál s kovanou bránou, později přibyla i
kaplička a kamenný kříţ. Původní plány
předpokládaly, ţe se plocha rozšíří ještě k
lesu, takţe kaplička by stála uprostřed
hřbitova. K tomu však nikdy nedošlo,
především to nebylo třeba. V průběhu
první republiky byly na hřbitově vysázeny túje, po druhé světové válce zaveden
vodovod a v roce 2005 zadláţděny všechny hlavní cesty.
Mlázovický hřbitov je udrţovaným mís-

tem, o coţ se snaţí jeho správce i většina
nájemců. Po více neţ 120 letech fungování je však nutné provést některé obnovovací práce. Proto městečko plánuje na
příští roky jakousi revitalizaci pohřebiště.
Sestávat se bude z opravy kapličky
(především fasády a nátěrů oken i dveří),
obnovy kamenného kříţku, opravy pískovcové zdi, nátěrů plotu a vydláţdění
prostranství před hřbitovem.
Hlavní otázkou však zůstává, co
udělat s tújemi. Obecní úřad eviduje stále
častější stíţnosti na neúnosný opad jehličí
stromů na jednotlivé hroby, dále stíţnosti
na kořeny poškozující pomníky a také
silné zelené znečištění náhrobků, právě v
důsledku opadu z tújí. Mnozí by si přáli
jejich odstranění. Jiní zase zastávají názor, ţe by bylo dobré je ponechat na místě.
Jaké zvolit řešení? Protoţe se jedná o zásadní rozhodnutí, zastupitelé městečka chtějí, aby tuto otázku zodpověděli
jeho obyvatelé a další nájemci hrobových
míst v anketě, která je přílohou Mlázovického zpravodaje č.7/2010 a také bude
předána na Obecní úřad do Šárovcovy
Lhoty pro její občany.
První variantou je zachování stávajícího stavu. Ponechání tújí na místě a
případně jejich částečný řez (ten se ovšem
v minulosti příliš neosvědčil, čím více se
strom ořezal, tím více vyrašilo nových
větví). Při aplikaci této varianty by bylo
nutné úplně odstranit cca 10 ks kvůli silnému poškozování hrobů kořeny a dalších

cca 5 ks kvůli špatnému zdravotnímu
stavu který hrozí pádem. Tím dojde k
výraznému narušení symetrie výsadby.
Nutné je také zváţit ţivotnost zbylých
stromů. U tújí se uvádí asi 100 let, coţ je
na hřbitově jiţ naplněno. Je tedy otázkou,
jak dlouho ještě vydrţí.
Druhou variantou je odstranění
všech tújí, včetně vyfrézování pařezů a
osazení hřbitova novými dřevinami. V
úvahu připadá nově vyšlechtěná varianta
túje, která neopadává a mnohem méně
přirůstá nebo úplně jiná dřevina, která by
byla označena jako vhodná pro toto pouţití, po konzultaci se zkušenými zahradníky a krajinářskými architekty. Tato varianta je samozřejmě dlouhodobějším řešením pro budoucnost.
Dotazník mohou ještě občané doplnit libovolným textem, ve kterém sdělí
správci hřbitova svůj názor, co ještě by
bylo dobré zde upravit.
Anketní lístky jsou nyní označeny
i jménem. Je to z důvodu větší věrohodnosti průzkumu a zabránění duplicity odpovědí. Občané je mohou odevzdávat na
Obecní úřad do konce srpna. Poté bude
provedeno jejich vyhodnocení. Odpovídat
by měli především nájemci hrobových
míst, občané Mlázovic, Šárovcovy Lhoty
či chalupáři.
Ať jiţ se občané vysloví pro jakoukoliv budoucí podobu hřbitova, městečko se bude snaţit jej upravovat tak, aby
byl stále důstojným a klidným místem
odpočinku našich předků.

Další část areálu Radnice má nová okna
V průběhu července byla dokončena jiţ IV. etapa výměny oken a vchodových dveří na budově společenskosprávního centra Radnice.
Série výměn výplní vnějších stavebních otvorů započala v roce 2007.
Okna i vchodové dveře byly na mnoha
místech v havarijním stavu, o obrovských
energetických ztrátách ani nemluvě. Protoţe se jedná o rozsáhlou a investičně
náročnou akci, byla rozdělena do jednotlivých etap. V letošním roce byla dokončena etapa čtvrtá.
Konkrétně se týkala technického

zázemí restaurace (WC, chodby, sklady,
sklepy) a dále bytu a chodeb v přístavbě.
Jako v předchozích letech byly pouţity
plastové prvky od firmy VEKRA, jejich
členění bylo upraveno tak, aby odpovídalo architektonickému rázu budovy. Mimo
oken dojde ještě k výměnám vnějších a
vnitřních parapetů.
Do úplného konce chybí ještě pátá
část. Kromě toho ještě městečko čeká do
budoucna oprava tělocvičny, která je také
součástí areálu a kde jsou okna rovněţ ve
velmi neutěšeném stavu.

HISTORIE TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY „SOKOL“ V MLÁZOVICÍCH - 10. 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:
Podle losování se v prvém
zápase střetla muţstva Předvoj Mlázovice
a ČSSS Sadská. V dramatickém utkání,
které skončilo nerozhodně 1:1, se zranil
na noze při střetu s brankářem Emil Stehlík, střelec branky Předvoje, který byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Udělená cena mu byla předána v nemocnici
v Nové Pace. Zápas pro muţstvo Mlázovic rozhodl posledním kopem z penalty
Míla Loner v poměru 5:4.
O vítězi celé soutěţe se rozhodovalo plných 60 minut. Nakonec ZD Mlázovice zvítězilo nad ZD Vysoká nad Labem poměrem 2:1. Branky vstřelili Jaroslav Bičiště a vítěznou branku aţ v 59.
minutě Michal Lami. Muţstvo Mlázovic
si prvním místem v tomto turnaji zajistilo
účast v nejvyšší soutěţi ZPZN, coţ se na
domácí půdě po pětileté účasti stává poprvé.
Organizační výbor fotbalové
soutěţe Zlatého poháru vytvořil další skupiny turnaje II. kola. Je to u kaţdého poháru devět skupin po čtyřech týmech a tři
skupiny po třech. Vítězové těchto skupin
postupovali do semifinále.
Zlatý pohár pokračoval v květnu
na půdě JZD Kařez (okres Rokycany),
hostujícími celky byli hráči JZD Mlázovice, Stst. Libouchec a STS Ţatec.
V dopoledním utkání zvítězili Mlázovice
nad Stst Libouchec 3:1, odpoledne ve
finálovém zápase naše muţstvo podlehlo
Ţatci 1:2 a získalo 2. místo. Tímto umístěním v turnaji jsme sestoupili do Stříbrného poháru a měli jsme moţnost v dalším
turnaji hrát v semifinále. Branky v prvním
zápase vstřelili Stanislav Rechcígl, Miroslav Štěrba a Jaroslav Šorm. Ve finále
vsítil jedinou branku Jiří Jezbera.
3. kolo a pro nás i poslední bylo
sehráno 18. července v Lovčicích u Nového Bydţova, kde jsme v turnaji skončili aţ
na třetím místě. Tímto ne příliš dobrým
umístěním jsme v ročníku 1975 svoji
účast ukončili. Nedá se říci, ţe výkon
muţstva byl špatný. Smůla nás však provázela uţ od začátku prvního zápasu. Po
většinu hry jsme měli mírnou převahu, ale
nebylo jediného hráče, který by se strefil
do téměř prázdné branky.V prvním zápase
jsme prohráli na pokutové kopy s JZD
Lovčice a v odpoledním střetnutí s JZD
Nahořany pouze 1:0.
Pokud shrneme pět let účinkování v této celostátní soutěţi zemědělských
fotbalových jedenáctek, tak můţeme říci,

ţe jsme obstáli. Na mlázovickém hřišti místě, coţ znamenalo hrát semifinále o
jsme uspořádali pětkrát I. kolo, dvakrát křišťálový pohár. Toto umístění bylo jedtřetí kolo a jedenkrát celostátní finále no z nejhorších v celé historii turnaje.
v bronzovém poháru. K soutěţním zápaTřetí kolo a současně semifinále
sům za toto období jsme vycestovali do o křišťálový pohár, čtvrtou soutěţ
devíti zemědělských závodů, z nichţ nej- v pořadí, bylo sehráno 18. června 1979
vzdálenější turnaj se odehrál u Státního v Mlázovicích na hřišti u koupaliště. Dostatku Drnholec poblíţ Mikulova, v JZD polední zápas byl zahájen úderem deváté
Kařez
na
okrese
Rokycany
a hodiny mezi ZD Ţelatovice – Předvoj
v Jevišovicích u Znojma.
Mlázovice se špatným výsledkem 4:1, coţ
Dalších pět ročníků od roku 1976 pro další umístění v turnaji mnoho nadějí
aţ do roku 1980 přineslo několik dobrých, nedávalo. Odpolední utkání o třetí místo
ale i méně úspěšných turnajů. Dřívější mezi ZD Předvoj – SPZ Kolín skončilo
nebývalý zájem velkého počtu fotbalo- 6:2, finálové střetnutí mezi ZD Ţelatovice
vých příznivců značně ochabl a započaly – ZD Kvíčovice 6:0.
docela váţné problémy sestavit muţstvo,
Pořadí turnaje: 1. Ţelatovice, 2.
které by mohlo v tomto náročném podni- Kvíčovice, 3. Mlázovice, 4. Kolín. Turnaj
ku spolehlivě obstát. Vedení oddílu a se hrál za velmi deštivého počasí a na
mnoha hráčům, kteří této soutěţi věnovali rozbahněném hřišti. K ţádnému zranění
mnoho volného času, to na náladě nepři- naštěstí nedošlo, coţ bylo největším úspědalo a byli nastalou situací značně zne- chem celého turnaje.
chuceni. Přesto jsme se snaţili v soutěţi i
Ačkoliv jsme se poslední dva
nadále setrvat s tím, ţe se to nějak časem roky moţno říci trápili, snaha těch nejvěrvyřeší.
nějších hráčů byla příkladná. Za těchto pět
Na závěr seriálu o zemědělském
let od roku 1980 jsme v Mlázovicích
fotbalu v Mlázovicích a jeho určitě úspěšném působení v obci ještě jedno zastave- uspořádali tři první, dvě druhá kola a dva
semifinálové turnaje. Za toto období jsme
ní.
V ČSR začíná 7. dubna 1979 15. vycestovali do Jeníšovic u Jablonce, do
ročník fotbalového turnaje ZN. Tímto Bohušovic-okr. Litoměřice, do Slovče a
úvodním titulkem v Zemědělských novi- Stratova – Nymburk, do Kratonoh a Ovnách bylo uvedeno ve skutečnost I. kolo čár - Kolín, do Dolan a Lázní Velichovek
Zlatého poháru téměř ve všech sestave– Náchod, do Studence – Trutnov.
ných skupinách. Muţstva byla poprvé
rozlosována
tak,
aby
v prvním kole hrála většinou ve svých krajích, aby
se sníţily náklady na dopravu.
Pořadatelem
I.
kola třetí skupiny se stalo
JZD Nahořany v okrese
Náchod, kam byla začleněna muţstva ZD Vysočina
Bystré, ZD Předvoj Mlázovice a Stst. Trutnov. Po
jednom vítězném a jednom
prohraném zápase jsme
skončili na druhém místě a
sestoupili do stříbrného
poháru.
Druhé kolo bylo
sehráno 9. května 1979 na
hřišti v Horní Sloupnici na
okr. Ústí n. O., kam opět
neodcestovalo naše muţstvo v té nejlepší sestavě.
Přesto jsme v prvním utkání hráli s JZD Vlčí Habřina
nerozhodně 1:1 a prohráli
jsme aţ v prodlouţení.
Odpolední zápas o 3. místo
s domácím celkem jsme
nezvládali a prohráli 3:0, Proměny fotbalového mužstva Zlatého poháru ZN. Horní snímek je z roku 1971, dolní zobrazuje družstvo roku 1981.
čímţ jsme skončili na 4.

Ve čtyřech turnajích se nám
podařilo zvítězit, turnaj II. kola, který byl
odehrán 24. května v Mlázovicích 1980
se nám opět vydařil, v prvním zápasu
nad Mělníkem jsme zvítězili 2:1 a ve
druhém nad Chocní nám k vítězství stačila remíza 2:2.

hráčem byl vyhlášen Ondra Štěrba, střelec dvou branek, třetí vstřelil Pavel Hynčica.
V roce 1993 se fotbalové muţstvo Mlázovic po jednom druhém místě v prvním
kole, prvním místu ve druhém kole u nás
v Mlázovicích a třetím místu ve třetím
kole dostalo opět
do finále o pohár
STK. Odehrál se
v Čechticích
za
účasti muţstev z
Konětop, Králíků,
Mlázovic a domácího celku. Naše
muţstvo
v dopoledním
zápase zvítězilo
nad Konětopy 1 :
0, avšak ve finále
prohrálo podruhé
za
sebou
s Čechticemi, takţe skončilo na
pěkném druhém
Snímek z finálového turnaje poháru STK z Čechtic v roce 1992. Nahomístě.
ře z leva: Jaroslav Šorm, Ondra Štěrba, Pavel Beno, Tomáš Plíšek,
Naše
muţstvo
Karel Fink, Radek Šorm, Radek Martínek, Emil Kutko. Klečí: Radek
Kadečka, Josef Štěrba, Zdeněk Štěrba, Jiří Jezbera a Michal Novotný podávalo
v turnajích velmi
Tento ročník jsme uspořádali na dobré výkony. První, často klíčový zápočest IV. sjezdu rodáků a přátel obce pas, končil ve většině případů nerozhodMlázovice, který se konal 25. - 27. čer- ným výsledkem. O dobrém umístění v
vence v Mlázovicích, v Chotči, Šárovco- celém turnaji pak rozhodovaly pokutové
vě Lhotě a Svatojánském Újezdě. Fotba- kopy a to bylo bolavé místo několika
lový turnaj se téţ konal na počest blíţící našich hráčů.
se V. Československé spartakiády O dalších dvou turnajích nemáme dostav Praze na Strahově.
tek informací, jenom je jisté, ţe náš tým
Celý ročník byl zakončen semi- se opět probojoval do finále o pohár
finálovým turnajem v Nechanicích 3. STK.
místem a o další účast jsme jiţ neprojeviJubilejní 30. ročník se konal
li zájem. Na výborové schůzi TJ Předvoj v roce 1994. První kola odstartovala
bylo v roce 1981 rozhodnuto, ţe pro v dubnu a náš celek odcestoval do nedaznačnou nekázeň několika hráčů ze sou- lekých Nechanic. Vítězem turnaje s stalo
těţe ZPZN odstoupíme. Uvaţovalo se ZD Ţlunice, 2. Čechtice, 3. Mlázovice, 4.
také o tom, ţe pokud se situace Nechanice. I v tomto roce naše muţstvo
v muţstvu vyřeší, budeme v této populár- po celkem dobrých výsledcích v obou
ní soutěţi později opět pokračovat. Na to dalších kolech skončilo jiţ potřetí ve
jsme si museli počkat dlouhých 12 let.
finále poháru STK.
Do rodiny zemědělské kopané ZP ZeměPohár STK jim sluší zněl nadpis
dělských novin se pokusil znovu vrátit s článku ve sportovní části „Novin Jičínfotbalovým muţstvem Mlázovic bývalý ska“ referujícím o 31. ročníku fotbalové
kapitán Jaroslav Šorm. Po jedenáctileté soutěţe v roce 1995. Zemědělský sport
pauze se mu to skutečně v roce 1992 neměl na růţích ustláno, a přesto se fotpodařilo.
balistům z obce pod Zvičinou dařilo.
Po nevyrovnaných výsledcích v prvním Jedenáctka ZD Mlázovice, která jiţ něročníku soutěţe skončilo naše muţstvo kolik let patřila k účastníkům populární
ve finále „Sportovně technické komise“ / soutěţe, nevstoupila do prvního kola
STK/. Vlastní finálový turnaj byl přidě- Zlatého poháru ZN dobře, protoţe podlen Mlázovicím a odehrál se v sobotu 5. lehla nejtěsnějším rozdílem FK Věţnice i
září 1992. Hrálo se na hranici moţností. Novému Bydţovu, takţe byla zařazena
Jestliţe celý předchozí den pršelo, do poháru STK. Tam však uţ hráli Mláv sobotu doslova lilo a k tomu se přidala zovičtí ve velké pohodě a se všemi souzima a vítr. Počasí celý turnaj naprosto peři si poradili. ZD Koruna porazili
znehodnotilo. Vítězem se stalo ZD Staré 5 : 1, Mlékárnu Bohušovice 4 : 2, Ústí
hradiště, 2. místo ZD Čechtice, 3. ZD nad Labem 1 : 0. Ve finálové části
Mlázovice, 4. obec Kámen. Nejlepším v Kninicích zdolali domácí tým 2 : 1 a

v boji
o
prvenství
si
poradili
s Trstenicemi 2 : 0. Po čtyřech letech
snaţení se mohli všichni radovat ze zisku
cenné trofeje. A kdo se na tomto úspěchu
podílel? Největší zásluhu měl bezesporu
obětavý Jaroslav Šorm s velkou podporou své manţelky, která pomáhala zabezpečovat potřebnou korespondenci, opravovat a prát dresy a pravidelně se účastnila turnajů. Sestavu tvořili hráči: Tomáš
Plíšek, Pavel Hynčica, Jaroslav Šorm,
Radek Šorm, Michal Špidlen, Karel Špidlen, Ondřej Štěrba, Josef Štěrba, Zdeněk Štěrba, Karel Fink, Pavel Beňo, Jiří
Jezbera, Radek Kadečka, Libor Tůma,
Antonín Lukáč a Lukáš Vojtěch.
Ke zhodnocení dobře zvládnutého ročníku a k rozhodnutí vydat se za
obhajobou poháru došlo za účasti všech
hráčů a vedení muţstva 20. ledna 1996.
Ve 32. ročníku ZPZN, který se konal
v tom samém roce, skončila naše jedenáctka uţ popáté ve finále poháru STK.
Závěrečný turnaj byl sehrán na hřišti v
Mlázovicích začátkem září za velmi příznivých podmínek. Zúčastnila se jej čtyři
muţstva ze tří krajů a mlázovičtí v něm
skončili na 2. místě. Po celý den sledovali se zaujetím fotbalová klání sportovní
redaktor Zemědělských novin Vladimír
Dušánek a ředitel Zemědělské a.s. Ing.
Oldřich Vodička, kteří na závěr turnaje
předali vítězným muţstvům poháry. O
zabezpečení turnajů v Mlázovicích se
během pěti let starali členové výboru
místní Tělovýchovné jednoty Ivo John a
Lubor Podzimek.
V těchto letech se jiţ ZD potýkala s finančními problémy a veškeré
mimopracovní aktivity byly velice omezeny. Zářijovým turnajem došlo
k ukončení naší účasti ve Zlatém poháru,
který o něco později zanikl i
v celostátním měřítku. Pokračování příště
POSLEDNÍ MOŢNOST OBJEDNÁVKY
DVD ZE SJEZDU RODÁKŮ

Informujeme občany, ţe mají poslední
moţnost objednat si DVD s filmem ze
VII. Sjezdu rodáků a přátel městečka, za
cenu 300 Kč (samozřejmě se týká těch,
kteří si ještě neobjednali). Dodatečné
objednávky budou výrobcem posuzovány
jako doobjednávka a cena bude cca 400500 Kč/ks. Upozorňujeme také, ţe DVD
bude ochráněno speciální technologií,
která neumoţňuje jeho kopírování na
počítači. Film natáčeli po celý sjezdový
víkend dva profesionálové na televizní
techniku (k dispozici je HD verze na
DVD nebo FULL-HD na BLUE-RAY).
K odběru bude po sestříhání, pravděpodobně v průběhu září 2010. Objednávky
je moţné předat na OÚ. Vyuţijte jedinečnou moţnost mít na desetiletí profesionálně zachycená známá místa a tváře!

Mlázovice hostily druhý ročník volejbalového turnaje
V sobotu 17. července 2010
uspořádali mlázovičtí volejbalisté 2.
ročník volejbalového turnaje smíšených druţstev, kterého se zúčastnilo
pět týmů. Domácí obsadili první dvě
příčky.
Původně bylo naplánováno, ţe do
Mlázovic dorazí aţ dvanáct druţstev z
širokého okolí. Snad kvůli nepříznivé
předpovědi počasí a velkému vedru nakonec turnaj odehrálo druţstev jen pět, z
toho dvě domácí. Hrálo se na antukovém
kurtu u koupaliště, kvůli menšímu počtu
účastníků nebyla záloha, v podobě hřiště
s umělým povrchem, vyuţita.
Turnaj začal v devět hodin a v

průběhu dne se utkal kaţdý s kaţdým, na
dva vítězné sety. Před šestou hodinou
odpolední se v posledním zápase proti
sobě střetly oba mlázovické týmy a tak
byl poslední zápas vlastně i finálový.
V průběhu celého dne se o hráče
vzorně staral Zdeněk Fišer v občerstvení
na koupališti. Sponzory turnaje byl Karel
Všetečka a Zdeněk Fišer.
Konečné pořadí:
1. Vyplázlej jazyk (Mlázovice 1)
2. Bombarďáci (Mlázovice 2)
3. Umbaba-U (Lodín)
4. MokroVolej (Mokrovousy)
5. Marná snaha (Hněvčeves)

Pozvánky na sportovní a společenské akce
7. srpen 8.30 hodin - Martin Šídlo
a Tomáš Herbrych pořádají, za podpory
městečka Mlázovice, 2. ročník tenisového
turnaje. Uskuteční se 7.8.2010 na tenisovém kurtu s umělým povrchem v Mlázovicích. Začátek je v 8.30h. Účastníci turnaje se musí přihlásit nejpozději do
5.8.2010 do startovní listiny, která je vyvěšená v hospodě na koupališti. Maximální počet účastníků turnaje je 16, při naplnění této kapacity bude soupiska uzavřena. Pořadatelé zvou diváky na atraktivní
podívanou.
14. srpen 9.30 hodin - Lázeňský
mikroregion pořádá cyklistické závody
dětí, v sobotu 14.8.2010 v Lázních Bělohradě. Závodní okruhy mají délku 350m 1400m. Zúčastnit se mohou závodníci ve
čtyřech kategoriích, s datem narození od
roku 1997 a mladší. Prezentace závodníků proběhne od 9.30 do 10.15 v Zámeckém parku, kde bude probíhat i závod.
28. srpen 15.00 hodin - Zdeněk
Fišer a Mirek Dvořák pořádají rozloučení
s prázdninami. Bohatý program pro děti
vypukne poslední prázdninovou sobotu
28. srpna 2010 v 15.00h, diskotéka pro
dospělé bude následovat od 21.00 hodin.

Celým odpolednem bude hudebně provázet Míra Dvořák, který má pro děti připravené soutěţe a překvapení. Samozřejmostí je i rozšířený sortiment specialit z
grilu a udírny a výroba míchaných nápojů.
18. září 7.00 hodin - SDH Mlázovice
pořádá pro všechny zájemce (tedy hasiče
i nehasiče, chalupáře, atd.) výlet, který se
koná 18.9.2010 s odjezdem v 7.00 hodin
z mlázovického náměstí.
Program:
- Chemička Synthos Kralupy nad Vltavou
(bývalý Kaučuk, exkurze v továrně a proh líd k a záz e mí H ZS S yn t ho s)
- Zámek Nelahozeves (expozice nábytku,
církevních předmětů, vzácného skla, keramiky, hudebních nástrojů, Beethovenův
a Rytířský sál)
- Mělník - individuální program (zámek,
muzeum vína a kočárků, procházka městem, soutok Labe a Vltavy atd..)
Cena zájezdu: 250 Kč
Přihlášky přijímá SDH Mlázovice (p.
Fr antišek Číp ) d o 2 8 .8 .2 01 0 .
Kontaktní telefon: 732 842 007

NOVÉ VÝVĚSNÍ TABULE
Pracovníci obce připevňují nové vývěsní tabule městečka na Náměstí. Štíhlá úřední deska, vývěska jízdních řádů a SDH Mlázovice
nahradily jiţ nevyhovující staré. Kromě vyvěšování dokumentů se na instalované plochy
vejde více materiálů, nezatéká do nich voda a
samozřejmě jsou i estetičtější. Instalace těchto
vývěsních skříní a úprava turistické mapy,
jsou dalšími prvky v úpravě Náměstí.
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Střípky z práce Obecního úřadu
● Červencová vedra přinesla problémy s
dostatkem vláhy pro nově vysazenou zeleň
v centru městečka. Proto musely být nové
stromy i rostliny intenzivně zalévány. Na
tom se podíleli zahradníci firmy, která provádí revitalizaci, dále obecní pracovníci a
především mlázovičtí hasiči. Ti zvládli v
nejsušším období zeleň vydatně zalévat,
takţe se všechny rostliny ujmuly a nedošlo
k ţádným škodám.
● V průběhu července provedli pracovníci městečka postřik chodníků a dalších
veřejných ploch herbicidy proti plevelům. I kdyţ se nově postřik provádí kaţdoročně, je jeho aplikace závislá na počasí i na vytíţení obecních pracovníků.
Proto městečko děkuje všem, kteří nečekají na obec a chodníky před svými domy si upravují sami.
● Městečko také provedlo kompletní výmalbu schodišť budovy Radnice (ke kinu,
do kluboven a na sál). Vzhledem k zatíţení
prostor a letité špíně na stěnách, je nyní po
vymalování schodiště čisté a k nepoznání.
● Během letních prázdnin dochází k
výrazné modernizaci mlázovické mateřské školy.
Rekonstrukce se dočkal
strop, který je kompletně vyměňován,
osvětlení i další prvky elektroinstalace.
Opraven byl také hlavní přívod vody,
provedeny byly sanační omítky ve
vstupní chodbě a celá školka se dočká
nové výmalby. Vše bude připraveno tak,
aby nebyl narušen začátek nového školního roku.
● Upozorňujeme občany, ţe během několika dnů dojde k úplnému zeţloutnutí a
zaschnutí trávníků na Náměstí, Pod Radnicí a na malém náměstí. Nejedná se o ţádné
poškození, ale výsledek chemického postřiku, který provedla zahradnická firma
provádějící revitalizaci zeleně. Je součástí
postupu zaloţení nových trávníků, ke kterému dojde v průběhu měsíce srpna.
● Rekordní teploty a obrovské mnoţství
lidí vyuţívajících koupaliště zapříčinily,
ţe bylo nutné nádrţ poslední červencový týden vypustit. I přes úpravu vody
nebylo jiţ moţné její další vyuţití. Hasiči
s několika málo dobrovolníky provedli
vyčištění koupaliště. Koupaliště bude
mít čistou vodu a bude připraveno na
druhý prázdninový měsíc. Městečko
vyzývá návštěvníky, především ty mladší, aby se nekoupali oblečení a neznečišťovali vodu!
● Kino Radnice Mlázovice se těší přízni
diváků, kteří ho letošní prázdniny hojně
navštěvují. Na populární film Ţeny v pokušení, přišlo do kina 121 !!! diváků a lze
říci, ţe bylo prakticky vyprodáno. Městečko se snaţí vybírat tituly, které diváky zaujmou a těší se na jejich další návštěvy.

