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MLÁZOVICE POKŘTILI JEDINEČNOU KNIHU 
 Dlouho očekávaná kniha Marti-

na Vágenknechta „Mlázovické domy a 

pohled do života v nich“ je na světě. 

Slavnostní křest proběhl v neděli 28. 

března 2016.   

 Kdy už bude? Na tuto otázku mu-

seli velmi často v posledních týdnech od-

povídat pracovníci obce. Veřejnost netr-

pělivě očekávala zajímavou knihu z 

pera místního kronikáře. V neděli 

28. března 2016 se všichni dočkali. 

Od 15.00 hodin proběhl slavnostní 

křest spojený s autogramiádou a 

sousedským posezením. Jídelna 

Radnice praskala ve švech. Devade-

sátka Mlázováků i mnohých hostů 

beznadějně obsadila všechna místa k 

sezení i stání, někteří mladší seděli i 

na zemi.   

 Přítomné nejprve uvítal sta-

rosta městečka Tomáš Komárek, 

který ocenil dlouholetou snahu Mar-

tina Vágenknechta o mapování mlázovic-

ké historie. Zásadní podle něj rovněž bylo, 

že kronikář nepožadoval autorský hono-

rář, tudíž bylo možné knihu vydat za ro-

zumnou cenu, dostupnou široké veřejnos-

ti. K tomu přispěla také volba levné, ale 

kvalitní knihařské dílny.   

 Poté se slova ujal Josef Valenta, 

coby moderátor odpoledne. Navodil 

správnou atmosféru bilancí nejdůležitěj-

ších mezníků v historii obce. Krátce poho-

vořil o právě vydané publikaci a označil ji 

jako jednu z nejlepších, která kdy byla o 

Mlázovicích vydána.   

 Jako další promluvil pochopitelně 

také autor a hlavní celebrita odpoledne – 

Martin Vágenknecht. Posluchače seznámil 

s procesem vzniku knihy. Deset let sbíral 

významná data po matrikách, archivech, 

kronikách a dalších zdrojích. Poděkoval 

mnoha rodákům a pamětníkům za poskyt-

nuté informace a cenné fotografie.   

 A pak nastal dlouho očekávaný 

okamžik. Kniha o mlázovických domech, 

zatím zakrytá ubrouskem a květinou, byla 

po slavnostním přípitku pokřtěna. Násle-

doval její prodej spojený s autogramiádou. 

Prakticky všichni si chtěli nechat zapsat 

osobní věnovaní od autora.   

 Odpoledne vhodně doplnila pro-

jekce fotografií z dílny Tomáše Čeřovské-

ho. Jednalo se o zajímavé snímky z histo-

rie obce, které se do vydané publikace již 

nedostaly. Následovala debata účastníků a 

hromadné prohlížení právě zakoupené 

knihy. Vydařené sousedské posezení za-

končila informace o plánech pořádat 

tématicky založené besedy každý rok. 

Stručné informace o knize:  

Formát A4, přes 300 stran, stovky 

fotografií domů ze současnosti i mi-

nulosti. Tvrdé barevné desky, šitá 

vazba, křídový papír. Obsahuje infor-

mace o dostupné historii všech star-

ších čísel popisných v Mlázovicích a 

Mezihoří (200-300 let nazpět) i ro-

dech, které v těchto domech žily. Ce-

na publikace je 300 Kč (jedná se pou-

ze o náklady, které stálo její vydání).

  

 Knihu je možné zakoupit do vy-

prodání zásob na Obecním úřadě v Mlázo-

vicích (kontakt pro vzdálenější zájemce: 

obec@mlazovice.cz), lze individuálně 

domluvit její předání. Vzhledem k velké-

mu zájmu se předpokládá, že bude brzy 

vyprodána. 

Autogramiádu doprovázel obrovský zájem veřejnosti 

Miletínští ochotníci připluli do Mlázovic s Gulliverem 

 Divadelní soubor Erben z Miletí-

na zavítal v sobotu 26. března 2016 do 

Mlázovic, aby tu na sále místní Radnice 

sehrál svůj nový kus, Gulliverovy cesty.  
 Obyvatelé městečka mají již něko-

lik let po sobě další variantu kulturního 

vyžití v podobě divadelního představení 

ochotníků z Miletína. Letos k nám zavítali 

s nově nastudovanou hrou Gulliverovi 

cesty. Jak již název napovídá, jedná se o 

volně zpracované dílo Jonathana Swifta, 

kterým se inspiroval a pro svůj soubor 

zpracoval Vladimír Kněžourek. 

 A tak se cestami Lemuela Gullive-

ra za rozličnými národy světa mohli ko-

chat i mlázovičtí. A že bylo na co se kou-

kat. Souboru se povedlo velmi nápaditě 

provést diváky jak zemí Liliputů, tak koň-

ských bytostí. A návštěva u obrů, to byla 

teprve podívaná. Gulliver tančil s Havais-

kými kráskami, prchal před loupežníky, 

popíjel s pistolníky v saloonu, ale přede-

vším se plavil po moři. Představení bylo 

ozvláštněno speciálními zvukovými a 

vizuálními efekty, což jen umocnilo cel-

kový zážitek. 

 I přes pěkné počasí vybízející k 

procházce či práci na zahrádce si vystou-

pení nenechala ujít téměř stovka diváků a 

svého rozhodnutí určitě nelitovali, jak 

dokázali soustředěnou pozorností během 

představení a mohutným potleskem v zá-

věru. 

NABÍDKA ZVĚŘINY 
 

Myslivecký spolek Ostříž Mlázovice nabí-

zí k prodeji ulovené divočáky, v ceně 40 

Kč/kg. Objednávky a pořadník vede mys-

livecký hospodář pan Jiří Vích, kontaktní 

telefon: 733 726 209. 
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Pohádkové odpoledne potěšilo děti i rodiče 
 V sobotu 12. března 2016 se sál 

Radnice proměnil v kouzelnou říši po-

hádkových bytostí, zvířátek a dalších 

zajímavých postaviček.   
 Sešlo se zde 75 dětí a 75 dospě-

lých. Atmosféra byla úžasná. O hudební 

vložku a zpestření pro děti se postaral 

Míra Dvořák, který hrál dětem až do pod-

večerních hodin. Děti si tanec užívaly 

plnými doušky a málokterému z nich se 

chtělo odejít z kouzelného sálu domů. 

Paní učitelky z mateřské školy si připravi-

ly spoustu her a sou-

těží. Byl o ně veliký 

zájem a tak není di-

vu, že se maškarní 

odpoledne protáhlo. 

Asi nejoblíbenější 

soutěží byla židlova-

ná, při které se do 

kruhu poskládají 

židle, vždy o jednu 

méně než soutěží-

cích. Děti mají za úkol, při přerušení hu-

debního doprovodu, zabrat si co nejdříve 

jednu z nich. Kdo nestihne, odchází z 

kola ven.  Další novinkou v soutěžení, 

byl hokejový slalom. Nošení balónku na 

lžíci mělo rovněž veliký úspěch. Stejně 

tak roznášení a sbírání drátěnek do kruhů 

a kyblíčku.   

 Pro děti byla opět připravena bo-

hatá tombola. Letos se díky sponzorům 

podařilo připravit více jak 300 cen. Dítka 

si vyhrávala vyřezávané houby, dekorace 

z pískovce, něco sladkého na zub, věci do 

školy, hodinky, sluneční brýle a spoustu 

dalších pěkných cen. Loni bylo cen bohu-

žel málo, a tak se na každého nedostalo. 

Ovšem v roce letošním měl každý tolik 

cen, kolik chtěl. Velké díky patří všem 

sponzorům, kteří ceny do tomboly pro 

děti věnovali.   

 Třešničkou na dortu bylo slosová-

ní vstupenek o hlavní 

ceny. Na třetím místě 

čekal velký plyšový 

zajíc se SIM kartou, 

na místě druhém vy-

nikající dort a jako 

hlavní výhra potěšila 

večeře v Mexické 

restauraci v Jičíně a 

krabice výborných 

bonbonů.   

 Myslím, že letošní karneval se 

opravdu vydařil a doufejme, že ty příští 

budou stejně tak dobré nebo lepší. Děkuji 

všem za ochotu a pomoc při přípravě a 

následném uklízení a ještě jednou díky 

všem sponzorům.  

Text: Lenka Nováková   

Foto: Mirek Dvořák 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Koncem března dokončilo městečko 

kompletní rekonstrukci dalšího bytu v 

obecním bytovém domě Na Ohrádce. 

Po odstěhování původních nájemníků 

došlo k výměně  rozvodů inženýrských 

sítí a podlahových krytin. Obnovy se 

dočkalo také sociální zařízení a další 

prostory. Nyní je byt již pronajatý no-

vému nájemci.  

● Koncem března skončila roční 

smlouva s Úřadem práce ČR na fi-

nancování míst pracovníků veřejně - 

prospěšných prací. Městečko opět 

požádalo stát o dotaci na tento pro-

jekt. Uspělo a od 1. dubna 2016 na-

stoupili další dva pracovníci, kteří 

budou pomáhat při údržbě obecních 

budov a  prostranství. Pro obec je to 

velmi vítaná a potřebná pomoc. 

● V polovině března zmizely od kap-

ličky na hřbitově dva javory. Jednalo 

se o stromky vysazené na tomto místě 

před třemi roky. Vzhledem k tomu, že 

oproti původním předpokladům tvořily 

velké přírůstky a brzy by začaly po-

škozovat stavbu kaple, obec je nechala 

přemístit zahradníky na jiné vhodné 

místo, dokud to jejich stav ještě umož-

ňoval. Nyní budou tvořit dominantu na 

cestě mezi Porážkou a vodárnou.  

Přišlo jaro do vsi,  

kde jsi, zimo, kde jsi? 

 

 

 

 V pondělí 21. března 2016 odpo-

ledne uspořádalo sdružení „Mlázovičtí 

rodiče dětem“ akci Vynášení paní Zi-

my. 
 Skupinka několika dětí s maminka-

mi se sešla na náměstí u kašny, kde už na 

ně čekala Morana, neboli paní Zima – bílá 

figurína ženy na klacku. Té se dle tradice 

chopilo nejstarší přítomné děvče a neslo ji 

v čele průvodu. Ostatní děti se chopily 

různých nástrojů vydávajících co největší 

hluk a za zpěvu písně „Zimo, zimo, táhni 

pryč“, se skupinka vydala nejprve do 

místního domova důchodců. Tam potěšily 

klienty i pracovnice recitací a zpěvem, ale 

hlavně ujištěním, že jaro už opravdu bude. 

Průvod se následně vydal obcí směrem ke 

koupališti. Paní Zima byla, opět za zpěvu 

písní, vhozena do vody a tím se vlády 

ujalo definitivně jaro. To bylo následně 

přineseno zpět do obce v podobě nazdobe-

ných ratolestí.  

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 

 
 Pletení pomlázek a výrobu 

dalších velikonočních výrobků si 

vyzkoušeli děti i rodiče na další te-

matické dílničce. 

 V neděli 20. března 2016 se 

konala v Restauraci Radnice veliko-

noční dílnička. Sešlo se několik mami-

nek se svými ratolestmi i samotných 

dětí, aby si společně vytvořili krásné 

jarní dekorace. Byla připravena spous-

ta materiálu na tvoření, zejména březo-

vých větviček a vrbového proutí. Paní 

Vacková pomohla dětem s umotáním 

věnečků, které si děti dále dozdobily 

dle své fantazie. Manželé Šimůnkovi 

naučili přítomné plést pomlázku a po-

mohli i těm nejmenším, kteří to ještě 

sami nedokázali. Všichni odcházeli se 

spoustou krásných výrobků.  

 

Text: Kristína Robová 

Foto. Veronika Huťová 

KALENDÁŘ AKCÍ 

 

29. duben - Stavění májky - od 15.30h 

jste zváni na zdobení a stavění májky na 

náměstí v Mlázovicích. Přijďte přiložit 

ruku k dílu a společně si vyzdobit náměs-

tí městečka. 

30. duben - Čarodějnický podvečer - na 

který si Vás dovoluje pozvat sdružení 

"Mlázovičtí rodiče dětem". Uskuteční se  

od 18.00h na mlázovickém koupališti. 

Pro děti jsou připraveny hry a soutěže, 

vše s nádechem kouzel a magie. Košťata, 

čarodějnické kostýmy a další kouzelná 

povinná výbava vítány. 

30. duben - Čarodějnice - Městys Mlá-

zovice Vás zve na "Pálení čarodějnic 

2016", které se uskuteční v areálu koupa-

liště (za trafostanicí), cca od 20.30h. Při-

pravena bude vatra pro děti, stejně jako v 

loňském roce. Připomínáme, že toto mís-

to již neslouží k odkládání větví! V prů-

běhu celého odpoledne a večera bude 

otevřeno občerstvení na koupališti s bo-

hatou nabídkou občerstvení. 


