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 Myslivecký spolek Ostříž Mlázo-

vice děkuje veřejnosti za podporu a 

pomoc po požáru bažantnice. 
 Jak jste již byli informováni, dne 

20. června letošního roku, došlo k požáru 

odchovny bažantů v Rašelině patřící míst-

nímu mysliveckému spolku Ostříž Mlá-

zovice. Myslivecký spolek odchovává od 

80. let každoročně okolo tisíce bažantů a 

vypouští je do místní přírody. Každoroční 

společné hony jsou na jedné straně odmě-

nou za celoroční práci, na druhé straně 

také společenskou událostí, příležitostí se 

setkat, společně prožít krásný den a v 

neposlední řadě i udržovat tradice. 

 20. června 2021 bylo v inkrimino-

vané budově 1000 čerstvě vylíhnutých 

bažantích kuřat. Dva dny před tím byl v 

rekonstruované části namontován nový 

chladící box na zvěřinu za několik set 

tisíc korun. 20. červen mohl být dnem, 

kdy náš spolek ukončil svoji činnost a 

dokonce jsme mohli řešit situaci s hledá-

ním finančních prostředků na zaplacení 

již nainstalovaného zařízení, bažantů, 

apod.. 

 Shodou náhod se podařilo požár 

zachytit relativně včas a velký dík patří 

především místnímu hasičskému sboru, 

jehož rychlým zásahem došlo pouze k 

omezeným škodám na nové přístavbě a 

vnitřním vybavení. Bažantí odchovna 

bohužel lehla popelem. V prvních hodi-

nách a dnech jsme skutečně přemítali jak 

dál, co jsme schopni obnovit a zprovoznit 

či zachránit. Nicméně jsme stejně tak v 

prvních dnech začali cítit silnou podporu 

členů spolku, kolegů, známých i samotné 

veřejnosti, kteří nám nabízeli různou for-

mu pomoci. Od osobní účasti, přes mate-

riální pomoc až po pomoc finanční. S 

ohledem na praktickou stránku věci jsme 

se rozhodli požádat o případnou finanční 

podporu a reakce nás, musím přiznat, 

zaskočila. 

 Mysliveckému spolku se díky 

vlastním členům a přátelům myslivosti, 

ale také díky příspěvku např. obce, hasičů 

a jednotlivých občanů, podařilo bažantni-

ci v původně nepředstavitelném čase po-

stavit znovu. Rozhodli jsme se pro lehkou 

dřevěnou konstrukci, neboť bažanty cho-

váme přes léto a není tedy třeba izolovaná 

budova. Základová deska zůstala nepo-

škozena. Bylo třeba vyměnit část střechy 

na nové budově, kompletní elektroinstala-

ce a rozvody vody. Dnes mohu říci, že k 

dnešnímu dni jsou veškeré nutné opravy 

dokončeny, odchovna znovu stojí na pů-

vodním půdorysu a rekonstruovaná část 

je opravena. Dokonce se nám podařilo 

zajistit několik set bažantů pro podzimní 

vypuštění. 

 Členové spolku odpracovali na 

obnově odchovny 1500 hodin a celkové 

náklady na obnovu se pohybují okolo 400 

tisíc korun. Znovu tedy chci poděkovat 

všem za pomoc, kterou nám v jakékoliv 

formě poskytli. Je to vzpruha pro naši 

činnost a zároveň i závazek, abychom 

dále pracovali na obecném vnímání mys-

livosti jako lidské činnosti, která do kraji-

ny rozhodně patří. Náš spolek se bude 

snažit ocenit naše podporovatele nějakou 

malou pozorností dle našich možností. 

 Jedním z problémů, který dlouho-

době řešíme, jsou i podmínky a legální 

možnosti prodeje zvěřiny veřejnosti. Zvě-

řinu lze prodávat bohužel pouze v celku, 

tedy v kůži, či peří. V některých zemích 

EU je situace daleko příznivější a např. v 

Německu je naprosto běžný prodej řezní-

kem upravené zvěřiny, např. druhý den 

po honu. Bohužel nejsme schopni zain-

vestovat provoz, který by toto umožňoval 

v českých podmínkách, ale snad se poučí-

me z okolních zemí. Současný stav re-

konstruované části bažantnice by němec-

kému standardu vyhovoval. 

 Každopádně budeme i nadále pře-

mýšlet, jak se přičinit o zajímavější kul-

turní život na vesnici a jak lépe využít i 

kvalitní zvěřinu pro místní občany. Dnes 

ji z velké části musíme prodat do výkupu 

a zvěřina končí ve velkých restauracích či 

v zahraničí. Každopádně si dovolím upo-

zornit, že i dnes je tedy možné zvěřinu u 

nás koupit, bohužel její další zpracování 

si musíte zajistit na vlastní odpovědnost. 

K dispozici je zvěř srnčí, případně divo-

čák. V ideálním případě je vhodné dopře-

du kontaktovat hospodáře spolku (Jiří 

Vích 733 726 209), který Vás zpětně kon-

taktuje ve chvíli, kdy je zvěřina k dispozi-

ci. 

 Dovolujeme si tedy ještě jednou 

veřejně poděkovat všem podporovatelům. 

Vaší podpory si vážíme a je pro nás zava-

zující. 

 

Tomáš Pařík, předseda MS „Ostříž“  

MYSLIVECKÉ PODĚKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI 

ANKETA HASIČI ROKU: MLÁZOVIČTÍ DVAKRÁT ČTVRTÍ 
 Jedenáctý ročník ankety o dob-

rovolné hasiče roku 2021 byl slavnost-

ně vyhlášen. 
 Sbor dobrovolných hasičů Mlázo-

vice převzal v úterý 16. listopadu 2021 v 

brněnském Bobycentru ocenění za 4. mís-

to v kategorii jednotek a také za 4. místo 

v kategorii sborů dobrovolných hasičů, v 

oblasti Východ Čech. V této oblasti jsou 

zastoupeny tři kraje a to Liberecký, Par-

dubický a Královéhradecký. V konkuren-

ci daleko větších měst ve finále je pro nás 

dvojité bramborové místo úspěchem. 

 Mlázovice byly nominovány od-

bornou porotou do užšího finále v katego-

rii jednotek za zásah u požáru bažantnice 

a v kategorii sborů za preventivní a vý-

chovnou činnost na dětském táboře v 

Borku. Programem provázel moderátor 

Petr Rychlý, zazpívala patronka ankety 

Ilona Csáková, dále Tomáš Klus a Roman 

Vojtek. 

 Sbor dobrovolných hasičů Mlázo-

vice by tímto rád poděkoval za Vaše hla-

sy, Vaši podporu a náklonnost. Zároveň 

patří díky i těm, kteří z lenosti či lhostej-

nosti hlas neposlali. Díky nim máme 

prostor pro další motivaci a zlepšení do 

dalších ročníků ankety. 

 DĚKUJEME VÁM!!!  

 

Tomáš Čeřovský, velitel JSDH 
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Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       

 Střípky z našeho městečka 
●  Koncem října došlo k vloupání do 

prostor občerstvení na koupališti. Byla 

zde způsobena škoda především na 

stavebních částech (okna, dveře). Díky 

vynikající práci Policie ČR byl pachatel 

během dvou dnů odhalen. Nyní je ob-

žalován a probíhá soudní proces. 

●  Informujeme veřejnost, že díky 

novým postupům, nyní provádí míst-

ní obvodní lékař MUDr. Hrádek  

očkování proti COVID-19 i vakcínou 

Pfizer a Moderna. Je možné se k ně-

mu na očkování objednat a to jak na 

první a druhou dávku, tak na posilo-

vací dávku třetí. Zároveň zůstává 

možnost se nechat očkovat v očkova-

cím centru nemocnice v Jičíně. 

●  V průběhu letošního roku provedlo 

městečko další kompletní rekonstrukci 

obecního bytu v bytovém domě Na 

Ohrádce. Byly vyměněny rozvody vo-

dy a kanalizace, nová je elektroinstala-

ce, sanita, podlahové krytiny a kuchyň. 

Byt již několik měsíců užívá nový ná-

jemník. 

● Mlázovická pobočka Pošty nově 

nabízí službu BALÍKOVNA i pro 

odesílání zásilek. Jde o velmi jedno-

duchý způsob odeslání balíku za nej-

nižší cenu na trhu (od 65 Kč). Dopo-

ručujeme tuto službu využívat, stejně 

jako další poštovní služby. Podpoříte 

tak finančně provoz obecní pošty a 

pomůžete zajistit její existenci v měs-

tečku i nadále. 

Proč se letos nekonalo rozsvěcení stromečku 
 Vzhledem k nepříznivé epide-

miologické situaci i nemožnosti dodr-

žet nařízená opatření, městečko zruši-

lo slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu.   
 Již více než rok se ruší jedna 

kulturní, sportovní a společenská udá-

lost za druhou. Proto nikoho netěší, že 

tento trend pokračuje a i letošní Advent 

byl v Mlázovicích ochuzen o tradiční a 

velmi oblíbené sousedské setkání spoje-

né s rozsvícením vánočního stromu 

městečka.   

 Důvody zrušení jsou ve dvou 

rovinách. Jednak městys nebyl schopen 

dodržet státem předepsaná hygienická 

opatření na této akci. Ohradit prostor 

konání a dovnitř striktně pouštět pouze 

očkované (už ani test nestačí). Dále po 

celou dobu akce kontrolovat, aby měli 

všichni nasazený respirátor. Ne navleče-

ný na ruce, ne pod bradou nebo pod 

nosem. Při doprovodném občerstvení, 

konzumaci svařáku, apod. a při neocho-

tě veřejnosti opatření dodržovat, zcela 

nemožné. Představitelé obce se nechtěli 

s nikým hádat a strkat. Obec rovněž 

nebude vědomě porušovat stanovená 

pravidla a vystavovat se finančnímu 

postihu.   

 Druhým důvodem bylo poslech-

nutí zdravého rozumu. Pandemie se 

rozrůstala do neskutečných výšin, naka-

žení jsou všude kolem nás. Za takové 

situace pořádat akci, kde je na malém 

prostoru „v chumlu“ kolem stovky lidí, 

by bylo krajně nezodpovědné a dost 

možná by to znamenalo rozšíření Covi-

du do poloviny mlázovických domác-

ností. Takového Ježíška jsme svým ob-

čanům připravit nechtěli.  

 Stručně řečeno - v situaci, kdy 

denně přibývaly rekordní počty naka-

žených i zemřelých na COVID-19, 

nemocnice praskaly ve švech a všichni 

odborníci vyzývali k omezení kontak-

tů, městečko dalo samozřejmě  před-

nost zdraví a životům před zábavou. 
 Stejný postoj k aktuální situaci 

zaujala i rodina Šimůnkova, která po 

léta zajišťuje v městečku návštěvu Mi-

kuláše. Letos tradici přerušila a na Mi-

kuláše si děti musí počkat do příštího 

roku.  

 Ze stejného důvodu akci později 

zrušila většina měst a obcí v ČR.    

 Všem odpovědným děkuji za 

pochopení.  

 

  Tomáš Komárek, starosta 

Lampiónový průvod se vydařil 
 Pestrobarevná světýlka rozzá-

řila městečko i v letošním roce.   
 I přes nepřízeň situace a nejisté 

počasí, jsme se v letošním roce opět 

rozhodli uspořádat Lampionový průvod. 

Akce byla naplánována na poslední 

chvíli, ale i tak byla účast velká. 2. listo-

padu v podvečer jsme se sešli v parku 

naší krásné obce. Z počátku to vypadalo, 

že nás bude málo, avšak byli jsme velice 

mile překvapeni. Dětí i rodičů přišlo 

opravdu spousta.   

 Krátce po půl páté 

jsme se vydali procházkou 

po obci. Nejprve přes malé 

náměstí, kolem bytovek a 

pošty, až jsme došli na kou-

paliště. Děti měly nádherné 

barevné lampióny, které nám 

celou dobu svítily na cestu. 

Některé děti přišly i v mas-

kách a o zábavu a legraci 

nebyla nouze. Na konci cesty 

na děti čekalo nasvícené hřiš-

tě, kde si všichni ještě mohli 

pohrát. Nechyběla dni odměna v podobě 

čokoládového lízátka a svítících náram-

ků. Díky nim byl vidět rej světélek pobí-

hajících po hřišti a kolem něj.   

 Děkujeme všem zúčastněným a 

doufáme, že i další akce budou stejně 

vydařené. 

       Text: Lenka Nováková  

Foto: Blanka Komárková 

VÝSLEDKY VOLEB   

DO PARLAMENTU 2021 

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly 

volby do Poslanecké sněmovny Par-

lamentu ČR. Přinášíme výsledky 

voleb v Mlázovicích. 

Počet voličů: 453   

Počet odevzdaných hlasů: 292   

Počet platných hlasů: 291   

Volební účast: 64,46% 

Výsledky hlasování: 

1. ANO 2011 - 101 hlasů 34,70%  

2. SPOLU -  66 hlasů 22,68%   

3. PirátiSTAN - 25 hlasů 8,59%  

4. ČSSD - 19 hlasů 6,52%   

5. - 7. SPD - 18 hlasů 6,18%  

5. - 7. KSČM  - 18 hlasů 6,18%  

5. - 7. Trikolóra, Soukromníci,  

Svobodní - 18  hlasů 6,18%  

Ostatní kandidující subjekty nepřekro-

čily 5% hranici. 


