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Z obsahu vydání: 
 

● mariášový turnaj 

● myslivecký ples 

● kalendář akcí 

 

 Městečko opět masivně investo-

valo a využilo velké evropské dotace. 
 Rok 2019 přinesl do Mlázovic 

další novinky a vylepšení. Největší inves-

tiční akcí byla realizace projektu „Polní 

cesta Mlázovice“. Díky třímilionové dota-

ci z Programu rozvoje venkova byl kom-

pletně opraven kilometrový úsek cesty k 

Horce, včetně dvou mostků a blízkého 

okolí. Městečko rovněž v této lokalitě 

provedlo úpravy zeleně. Z cesty se stala 

oblíbená vycházková a relaxační trasa. 

 Další evropská dotace ve výši 1,5 

mil. Kč podpořila nákup nového doprav-

ního automobilu pro místní jednotku hasi-

čů. Kromě nové dodávky Volkswagen 

Transporter T6 4x4, byl pořízen také pří-

věsný vozík pro dopravu výbavy. Nejvý-

znamnější událostí pro hasiče bylo slav-

nostní předání rekonstruované hasičské 

zbrojnice. Většina stavebních prací sice 

proběhla již v roce 2018, ale počátkem 

loňského roku se vybavovaly interiéry a 

upravovalo okolí stavby. 

 Finančně i technicky náročnou 

akcí bylo provedení druhé etapy rekon-

strukce veřejného osvětlení a rozhlasu, 

která navázala na etapu první, realizova-

nou v další části obce v roce 2017. Mlá-

zovice mají nyní na celém území nové 

oba systémy. Jsou spolehlivé, energeticky 

úsporné, perfektně fungují a měli by mít 

dlouhou životnost. 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

byla úzce spjata s kabelizací rozvodů níz-

kého napětí prováděnou společností ČEZ 

Distribuce, na její náklady. S výjimkou 

malé lokality má nyní celé městečko veš-

keré elektrické rozvody v zemi. Z domů 

zmizely zkorodované a nevzhledné ná-

střešáky, z veřejných prostranství sloupy 

a dráty. Výrazně se také zvýšila spolehli-

vost dodávek proudu pro všechny odběra-

tele a obec je určitě vzhlednější. 

 Dalším z provozovatelů, který v 

obci loni investoval, byla VOS Jičín, a.s.. 

Ta na své náklady provedla výměnu vo-

dovodu, přípojek a ventilů v ulici Na Ra-

šelině. Kromě zkvalitnění dodávek vody 

mohlo městečko bez obav provést kom-

pletní rekonstrukci zmíněné místní komu-

nikace. Vzhledem k nenosnému podloží 

byla vyměněna celá konstrukční vrstva, 

položeny nové asfaltové povrchy a vy-

dlážděny vjezdy. Ještě před tím byly pro-

vedeny úpravy terénu, aby dešťová voda 

ze silnice nestékala do domů či zahrad. 

 Rovněž v ulici Na Rašelině a také 

Na Závisti proběhla na jaře diagnostika 

kanalizace. Poté došlo k opravě zjištěných 

lokálních vad a v ulici Na Závisti k úplné 

výměně hlavního kanalizačního řádu, 

zhruba v polovině jeho délky. Letos při-

jde na řadu dokončení. 

 Na jaře městečko zakoupilo nový 

profesionální traktůrek JohnDeere na se-

čení zelených ploch, výměnou za ne-

funkční starý. Výhledově se s ním počítá i 

pro zimní údržbu. Opět se opravoval by-

tový fond, podobně intenzivně probíhala 

údržba obecních nemovitostí a prostran-

ství. Dokončena byla rovněž modernizace 

vstupu do zdravotního střediska. 

 Započaty byly ještě další dvě sta-

vební akce. Rekonstrukce skladu 

„Porážka“ a modernizace zázemí posilov-

ny pod mateřskou školkou. Vzhledem k 

nedostatku řemeslníků nebyly sice dokon-

čeny, ale v současné době již obě finišují. 

 Občany potěšilo také několik no-

vých drobností. V celé obci jsou vyměně-

ny a doplněny odpadkové koše, v areálu 

sportovišť byl instalován venkovní koš na 

basketbal. U koupaliště přibyly nové her-

ní prvky (péráci) a tělocvična se obohatila 

celou řadou sportovního vybavení pro 

děti i dospělé. 

 K významným událostem patřil 

křest knihy Martina Vágenknechta, kterou 

městečko podpořilo a která mapuje mlá-

zovické živnosti, řemesla i povolání. Pod-

pory se dočkaly dětské akce pořádané 

díky obětavosti několika rodičů, stejně tak 

kulturní programy a sportovní klání. Za-

pomenout nesmíme ani na finanční pod-

poru několika sociálních služeb vzorně se 

starajících o naše občany.  

 Městečko se činilo i na poli admi-

nistrativním. Kromě nekonečného papíro-

vání byl pečlivě připraven návrh nového 

dětského hřiště u koupaliště a zpracována 

žádost o dotaci. Díky dohodě s památkáři 

nastal po několika letech průlom v řešení 

havarijního stavu ohradní zdi kolem kos-

tela. Byla vytvořena projektová dokumen-

tace na její opravu, vydáno kladné stano-

visko památkářů, zajištěno stavební povo-

lení a zpracovány dvě žádosti o dotaci. 

 Několik měsíců se řešilo nové po-

volení pro provoz sběrného dvora, jehož 

příprava si rovněž vyžádala další investi-

ce v oblasti odpadového hospodářství. 

Mlázovice mají nový „Plán rozvoje obce“ 

nutný pro komunikaci s poskytovateli 

dotací, probíhaly rovněž práce na přípravě 

nového územního plánu. 

 Za zmínku jistě stojí významná 

podpora obecních hasičů, kteří se v loň-

ském roce blýskli vynikajícím umístěním 

na třetím místě v celostátní anketě 

„Dobrovolní hasiči roku“. 

 Zvláštní kapitolou bylo zajištění 

provozu Pošty a převzetí provozu Restau-

race Radnice. Obě služby provozuje dce-

řiná společnost obce Mlázovické služby, 

s.r.o.. I když je chod zmíněných institucí 

finančně a organizačně velmi náročný, 

zastupitelé je považují za základní prvky 

občanské vybavenosti, které by v Mlázo-

vicích měly být i nadále. 

 I když jsou finanční možnosti měs-

tečka omezené, rozumným hospodařením 

a efektivním využitím všech dostupných 

finančních zdrojů, se zastupitelé snaží o 

maximální investice do obecní infrastruk-

tury a podporu kvalitního a aktivního 

života v Mlázovicích. 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 V MLÁZOVICÍCH 
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POVEDENÝ VEČER S VINAŘSTVÍM MAŇÁK 

Myslivecký bál po padesáté 
 V pátek 10. ledna 2020 se usku-

tečnil již 50. myslivecký bál na místním 

sále Radnice. 
 Organizace se samozřejmě ujali 

členové Mysliveckého spolku „Ostříž“ 

Mlázovice. Tradiční výzdoba sálu letos 

byla okořeněna slavnostním okrášlením 

stolů a girlandami z chvojí. Začátek plesu 

obstarává proslov, kterým děkují myslivci 

svým rodinám a veřejnosti za podporu, 

kterou jim v rámci jejich činnosti během 

roku poskytují.  

 Po slavnostním nástupu Hubertovy 

družiny s dravci a loveckými psy, spustila 

svoji produkci hudební skupina „Levou 

rukou“ a úroveň hudby a zábavy dokres-

luje permanentně plný taneční parket až 

do ranních hodin.  

 Tombola byla opět bohatá a všich-

ni účastníci plesu si domů odnesli mini-

málně květinu ze stolů věnovanou spon-

zory, malou výhru z malé tomboly nebo 

pořádný kus zvěřiny z tomboly velké.  

 Neodmyslitelnou součástí této 

společenské události jsou i vyhlášené 

zvěřinové hody, které mohou účastníci 

plesu, ale i ostatní zájemci, vychutnat v 

místní restauraci. Dlouhodobou úroveň 

této společenské akce dokresluje i fakt, že 

lístky na bál jsou vyprodány v řádu hodin 

po spuštění jejich prodeje. Snad jedinou 

výtku lze mít. Byli bychom rádi, kdyby se 

nám podařilo vzbudit ještě větší zájem u 

místních obyvatel, i když se situace mírně 

zlepšuje. 

 Dovolujeme si tedy poděkovat 

všem členům mysliveckého spolku, kteří 

se na organizaci povedené společenské 

akce podíleli, obci za umožnění organiza-

ce akce v obecním sále a ctěné veřejnosti 

za přízeň. Budeme se těšit na 51. mysli-

veckém bále, tentokrát 15.1.2021. Mysli-

vosti a společenské zábavě zdar! 

 

 
Tomáš Pařík, předseda MS Ostříž Mlázovice

  

  

TURNAJ  

V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI 

 
 Mlázovice hostily zajímavý 

karetní turnaj. Domácí hráč nako-

nec obsadil krásné 3. místo. 
 V sobotu 1. února 2020 se v 

restauraci Radnice v Mlázovicích ko-

nal tradiční karetní turnaj v křížovém 

mariáši, kterého se účastnili nejen 

místní, ale také hráči z blízkého okolí i 

sousedních okresů. Při zahájení uctili 

účastníci minutou ticha vestoje památ-

ku nedávno zemřelého zakladatele 

mlázovického mariášového turnaje 

Pavla Macků. Turnaj se odehrál na pět 

kol, každé kolo trvalo jednu hodinu. 

Mezi koly byl vždy prostor pro občer-

stvení a krátký odpočinek.  V 17 hodin 

byly slavnostně vyhlášeny výsledky 

turnaje, s udílením cen všem níže uve-

deným hráčům v pořadí (na prvních 

pěti místech: 

 

1. Vít Černoch (400 bodů) 

2. Jiří Nauman (359) 

3. Bohumír Kudlička (348)  

4. Vlastimil Pilař (342)  

5. Oldřich Ulvr (341) 

 

 Pořadatelé děkují provozovateli 

restaurace Radnice za poskytnutí spon-

zorského daru a jejímu personálu za 

výborné jídlo a občerstvení se vzornou 

obsluhou. 

Bohumír Kudlička 

 V pátek 24. ledna 2020 proběh-

la v jídelně Radnice příjemná ochut-

návka špičkových vín ze Žádovic, kte-

rou doprovodila restaurace vynikají-

cím občerstvením.  
 Milovníci vína, ale i dobrého 

jídla, se sešli v podvečer v jídelně Re-

staurace Radnice. Od 17.00h zde probí-

hala řízená degustace vín z vinařství 

Štěpán Maňák, která mlázovická hospo-

da nabízí exkluzivně od loňského podzi-

mu. A protože tato vína veřejnosti moc 

chutnají, na jejich ochutnávce bylo plno. 

 Pro návštěvníky bylo připraveno 

12 vzorků. Celým večerem provázel pan 

Tomáš Lunga z vinařství Štěpán Maňák. 

Všechny přítomné seznámil se zákulisím 

pěstování vinné révy a technologií výro-

by vína. V průběhu poutavého a mnohdy 

vtipného vyprávění, byly nalévány jed-

notlivé vzorky vína, ke kterým také vždy 

doplnil podrobnosti. Zvláštní prostor 

věnoval informacím z účasti na různých 

domácích i světových soutěžích. Vinař-

ství Štěpán Maňák patří mezi nejúspěš-

nější české vinaře a protože sbírá oceně-

ní z mnoha domácích i zahraničních 

soutěží, bylo o čem vyprávět. Vždyť 

porazit ve Vídni rakouské vinaře ve 

Veltlínu, v Paříži Francouze v růžovém 

nebo dominovat v Izraeli, Austrálii či 

San Francisku, to se povede jen máloko-

mu.   

 Všechny degustované vzorky 

byly přívlastkovými víny – pozdními 

sběry, výběry z hroznů či bobulí. Všech-

na ochutnávaná vína také získala mnohá 

ocenění, dva z nich zlatou medailí Saló-

nu vín ČR pro rok 2020, což je nej-

prestižnější ocenění v ČR. Koštovala se 

vína „krášlená na kvasnicích“, zrající v 

různých typech sudů, výjimečná Terroir 

nebo vína barikovaná. Vzhledem k vlast-

nímu širokému odrůdovému portfóliu, 

byla nalévána vína některých moderních 

odrůd, které se teprve začínají v Evropě 

pěstovat.   

 V průběhu večera bylo rovněž 

zodpovězeno mnoho dotazů s vinařskou 

tématikou. Celý program velmi vhodně 

doplnila Restaurace Radnice nápaditým 

občerstvením. Hosté ochutnali paštiky 

vlastní výroby, regionální uzeninu a sýry 

nebo lahodné domácí pomazánky.  N á -

vštěvníci si degustaci velmi pochvalova-

li a po jejím konci se jim ani nechtělo 

domů. Většina z nich setrvala v restaura-

ci v přátelském posezení. Vzhledem k 

nadstandardním vztahům mezí obcí a 

vinařstvím Maňák, mají hosté mlázovic-

ké restaurace příležitost ochutnat a na-

koupit opravdu jedinečná vína, která 

patří k domácí i evropské špičce. A to za 

ceny nejnižší v republice, dokonce vý-

razně nižší než v samotném vinařství. 

Restaurace Radnice již nyní připravuje 

další akce s vinařskou tématikou, takže 

se všichni mohou těšit na nové vínové 

zážitky. 

POZVÁNKA  

NA DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
 

Pořadatelé zvou děti i jejich rodiče na 

dětský maškarní bál, který se uskuteční v 

sobotu 7. března 2020, od 14.00h na sále 

Radnice. Pro děti bude připravena řada 

her, soutěží a dětská diskotéka. 


