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KOUPALIŠTĚ LETOS NABÍZÍ DALŠÍ VYLEPŠENÍ 
 Na příchod tropických teplot a 

nával návštěvníků je připravena místní 

požární nádrž, která na jaře doznala 

řady drobných vylepšení.  

 Areál sportovišť s koupalištěm v 

Podlesí, patří v horkých měsících k vyhle-

dávaným místům aktivního i pasivního 

odpočinku obyvatel městečka i širokého 

okolí. Velmi často se proto tato prostran-

ství udržují a zvelebují. Nejinak tomu 

bylo během letošního jara.  

 Jako první provedli pracovníci 

městečka prořezání náletových dřevin, 

které začaly poškozovat zadní část budo-

vy zázemí a zároveň silně zasahovaly do 

ochranného pásma blízkého elektrického 

vedení. Společně s nimi byl odstraněn 

stařičký živý plot oddělující fotbalové 

hřiště. Původním záměrem bylo jeho 

zmlazení, ale při podrobné prohlídce za-

hradníků bylo zjištěno, že vzhledem k 

jeho vysokému stupni poškození, je nutné 

jej vyměnit za nový. Nový pás dřevin 

obohatil prostranství počátkem března. 

Velikosti původního porostu by měl do-

sáhnout za dva roky.  

 Po dlouhých diskuzích a přípra-

vách se děti dočkaly také nového herního 

prvku. Ten tvoří dvě houpačky, skluzav-

ka, vyhlídková plošinka a deska s lanem. 

Od prvních dnů je tato atrakce v obležení 

nejmenších. Nahradila staré houpačky, 

které musely být z bezpečnostních důvodů 

odstraněny na podzim.  

 Nová je také zábrana oddělující 

mělkou část nádrže od té hluboké. Místo 

shnilých prken jsou osazeny plastové pro-

fily, které mají mnohonásobně delší život-

nost. Z podobného materiálu jsou i dvě 

nové lavičky v areálu. Velmi odolné, ne-

hnijí, nekorodují, mají pevné ukotvení v 

zemi. Stejně tak pískoviště, které bylo 

obnoveno loni na jaře.  

 Městečko vyměnilo i dřevěné hra-

zení kolem nádrže, které zabraňuje neu-

kázněným motoristům ve špatném parko-

vání a usměrňuje bezpečnější pohyb lidí, 

především dětí.   

 Počátkem května provedli mlázo-

vičtí hasiči, společně s několika dobrovol-

níky, důkladné vyčištění nádrže od bláta a 

dalších nečistot. Poté ještě následovalo 

dočištění stěn a dna tlakovou myčkou v 

režii obce a obnova tmelů dilatačních 

spár. Vše je před sezónou ještě čistší než v 

předchozích letech, čemuž vydatně napo-

máhá nový přítok z roku 2013.  

 Koupaliště je po provedení série 

vylepšení a běžné údržby připraveno na 

sezónu 2014. Městečko se snaží, společně 

s vydatnou péčí nájemce občerstvení, o 

udržení atraktivního prostředí pro letní 

relaxaci. 

HASIČI OVLÁDLI OKRSKOVOU SOUTĚŽ 

 Mlázovičtí hasiči s přehledem 

vyhráli okrskovou soutěž v požárním 

sportu v Lužanech. Nyní je čeká start v 

okresním kole.  

 V sobotu 17. května 2014 proběhla 

ve večerních hodinách hasičská soutěž na 

lužanském fotbalovém hřišti. Celé odpo-

ledne sice z oblohy sršely provazy vody, 

ale navečer se začalo počasí trochu 

umoudřovat. Letos byl start netradičně 

naplánován na 19:30h a tak souboje o co 

nejlepší časy probíhaly za soumraku, pod 

rouškou tmy.   

 Družstva si nejdříve vylosovala 

pořadová čísla a provedla nezbytnou 

agendu. První disciplínou byla štafeta 

4x100m a poté přišly na řadu požární úto-

ky. Každé mužstvo mělo 2 pokusy a do 

konečného hodnocení se počítal lepší čas.  

 Mlázovice pod vedením Martina 

Ramšáka, ve složení Milan Kubíček, Ka-

rel Špidlen, Petr Plánčik, Vojtěch Hole-

ček, Michal Hroneš a Josef Hlavatý, vy-

bojovaly suverénně 1. místo a obhájily tak 

loňské prvenství. Další v pořadí skončili 

Lužany, Konecchlumí, Choteč, Šárovcova 

Lhota a Svatojánský Újezd.  

 

Celkové pořadí: 

 

  Tomáš Čeřovský 

Pořadí SDH Útok Štafeta Celkem 

1.  Mlázovice 25:07 68:10 93:17 

2.  Lužany 24:55 79:10 103:65 

3.  Konecchlumí 25:80 91:60 117:40 

4.  Choteč 30:03 90:10 120:13 

5.  Šárovcova Lhota 31:34 94:30 125:64 

6. 

 Svatojanský                                                                                     

Újezd N 115:20 N 

VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST 

 

Jedna historická éra Mlázovic byla v 

létech 1934 - 1945 moc slavná: táborá-

ky.... 

  

Za většinu písní vděčím pozdějšímu lé-

kaři MUDr. Josefu Fryšovi / Joskovi / a 

také Františku Černochovi, který po Jos-

kovi kytaru převzal. 

 

Kde se Joska naučil tolika skvělým tram-

ským písničkám, nevím. Skutečností  je, 

že se na některé nepamatují ani znalci 

táborové písně. Mám autentický deník z 

těch dob a tak připomínám nejstarší titu-

ly :  

  

"Život můj dle lodního řádu běží..." 

"V Saint Luis rozkvetly větve stromů..." 

"Lidé o ní říkají, že je v lásce nevěr-

ná ...." 

"Čím dál plují lodi, tím těžší loučení..." 

"Zda znáš ten dům u Saint Orleans...." 

"Teď všichni Kaliforňané se za nás po-

modlí... " 

"Přijede milá pře hory, přijede..." 

"Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel... 

" 

"Jedu vám takhle stezkou dát koňům k 

řece pít...." 

"Krajina posedlá tmou..." 

"Je krásný den, je májový den..." 

  

U všech písniček mám plný text, u větši-

ny noty. Ale jsem asi poslední pamět-

ník.... Moc se změnilo. 

  

Všechny zdravím     

 

JUDr. Jiří Josífko, 

Praha 
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Svátky jara, jak je všichni znáte aneb 

Velikonoce v mlázovickém domově  

I v našem domově se nezapomíná na tra-

dice, a proto jsme vše připravili na pří-

chod jara. Velikonoční výzdoba, na které 

se podíleli obyvatelé domova, byla krás-

ným zpestřením vnitřních i venkovních 

prostor. Pekli se beránci, vajíčka namalo-

vali a vše jsme završili posezením při 

příjemné hudbě, zpěvu a tancích. Naštěstí 

na nás byli pánové ohleduplní, takže žád-

ný velký výprask se nekonal.  

Všichni se bavili, jedli, pili, hodovali…..  

Takové krásné přivítání jara.   

 

Čarodějnický rej v domově důchodců   

Jak Zelený čtvrtek je svátkem Jidášů, tak 

30. duben je svátkem čarodějnic. Na ten 

se v našem domově nezapomnělo a tři 

půvabné čarodějnice tento slavnostní den 

přivítaly.   

V ten slavnostní den mezi shromážděné 

obyvatele domova přilétly v krásném 

ustrojení a na příslušných dopravních 

prostředcích.   

Ve vyzdobené místnosti byla pro přítom-

né připravena „Čarodějnická kavárna“ a 

rozpoutalo se divotvorné veselí. Čaroděj-

nice pro obyvatele připravily bohaté ob-

čerstvení i lahodné lektvary. Čáry…., 

Máry……, zase za rok.  

 

     Lucie Breuerová, sociální pracovnice 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 
 V pátek 23. května 2014 a v sobotu 24. května 2014 proběhly volby do Evropské-

ho parlamentu. Přinášíme volební výsledky za okrsek Mlázovice. 

Volební účast 18,7%, Platné odevzdané hlasy: 100% 

 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  V květnu 2014 se uskutečnil pravi-

delný audit hospodaření městečka. 

Pracovnice Krajského úřadu podrobně 

přezkoumaly účetnictví, nakládání s 

majetkem a celkové hospodaření 

městysu Mlázovice. Závěrem konstato-

valy, že vše odpovídá právním náleži-

tostem a hospodaření je bez závad. 

● Již třetí rok po sobě neuspělo měs-

tečko se žádostí o dotaci u Králové-

hradeckého kraje na restaurování 

vitrážových oken na mlázovickém 

kostele. Vzhledem k vysoké finanční 

náročnosti nelze celou akci realizo-

vat z vlastních peněz, i když jsou 

okna v havarijním stavu, proto bude 

příští rok opět zažádáno o krajský 

grant. 

●  Ve spolupráci s obcí Lužany, byla 

rodičům dětí docházejících do MŠ 

Mlázovice, nabídnuta možnost rozšíře-

ného prázdninového provozu. Ke 2 

týdnům v červenci, kdy má otevřeno 

mlázovické školka, přibyla možnost 

dalších 3 týdnů navštěvovat lužanskou 

školku (tento model se velmi osvědčil 

při loňské rekonstrukci sociálních zaří-

zení). Vzhledem k zanedbatelnému 

zájmu ze strany rodičů však výpomoc 

uskutečněna nebude.  
●  Sběrný dvůr v Mlázovicích zvítě-

zil v letošním ročníku soutěže spo-

lečnosti Asekol (systém sběru použi-

tých spotřebičů) v množství sebrané-

ho starého elektra, v obcích kraje do 

2000 obyvatel. Jako prémii za toto 

umístění obdrží obec 5000 Kč.  
●  V průběhu května byla provedena 

oprava opěrné zdi chodníku v ulici 

Novopacká a také části chodníku 

v ulici Na Závisti. Oba úseky byly 

v havarijním stavu. 

●  Městečko Mlázovice touto cestou 

ještě jednou děkuje vlastníkům ze-

mědělské půdy v Mlázovicích, kteří 

se rozhodli obci darovat své pozem-

ky. Jednalo se o malé podíly, ale 

také o významné výměry. Obec je 

využije pro společná zařízení při 

pozemkových úpravách (cesty, aleje, 

biokoridory, apod.), ale také je pro-

najme místní zemědělské společnos-

ti, čímž dlouhodobě podpoří zaměst-

nanost mlázovických obyvatel a také 

bude mít pod kontrolou využití 

vlastního území. 

Pořadí Kandidující strana nebo hnutí Počet hlasů Hlasy v % 

1.  ČSSD 19 21,34 

2.  KSČM 17 19,10 

3.  ANO 2011 15 16,85 

4.-5.  KDU-ČSL 7 7,86 

4.-5.  TOP 09 a STAN 7 7,86  

6.   Strana zdravého rozumu - nechceme Euro  5  5,61  

7.   ODS  4  4,49  

8.-12.   Úsvit 2  2,24  

8.-12.   Strana zelených  2  2,24  

8.-12.  Strana svobodných občanů  2  2,24  

8.-12.   Pravý blok  2  2,24  

8.-12.   Česká pirátská strana 2  1,12  

13.-17.   Ne Bruselu - Národní demokracie  1  1,12  

13.-17.  LEV 21 - Národní socialisté  1 1,12  

13.-17.   Komunistická strana Československa 1  1,12  

13.-17.   Antibursík - Stop ekoteroru  1 1,12  

13.-17.  Klub angažovaných nestraníků  1  1,12  

PODĚKOVÁNÍ 

Dovolte mi, abych touto cestou podě-

kovala všem přátelům a známým, kteří 

se přišli naposledy rozloučit s panem 

Vladimírem Fejfarem ze Šárovcovy 

Lhoty, do Obřadní síně v Jičíně dne 

14.3.2014.  

Jarmila Kobrová s rodinou  


