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Z obsahu vydání: 
 

● koncert v kostele 

● Mikuláš ve zbrojnici 

● střípky z městečka 

 

 Ve dnech 16. – 18. prosince 2022 

se uskutečnil 16. ročník Vánoční výsta-

vy. 
 Po třech letech se na sál Radnice v 

Mlázovicích vrátila tradiční předvánoční 

akce. Vánoční výstava přilákala okolo 

350 návštěvníků a někteří se vrátili i opa-

kovaně. K tradičním pořadatelům a vysta-

vovatelům Dáše, Liborovi a Kateřině 

Šimůnkovým se letos připojili manželé 

Dáša a Zdeněk Munzarovi z Pecky, kteří 

zapůjčili svoji sbírku zmenšených betlé-

mů, především z tvorby Jiřího Škopka. 

 K vidění bylo 269 betlému z nej-

různějších materiálů, od klasických papí-

rových vystřihovánek, přes ovčí vlnu, 

dřevo až po keramiku a sklo. Byl zde 

například také koutek Josefa Lady, který 

měl v letošním roce výročí 135 let od 

narození a 65 let od úmrtí.   

 Také zde byly vystaveny obrazy 

Kateřiny Šimůnkové. Libor Šimůnek pro 

změnu připravil pokoukání pro malé i 

velké kluky v podobě bitevní scény z 

druhé světové války, protože kdo si hraje, 

nezlobí. 

 Děti všeho věku se pak zabavily 

ve výtvarné dílničce. Pro ty nejmenší zde 

byly omalovánky a pastelky, pro větší 

byly nachystány sádrové figurky k poma-

lování a pro ty nejšikovnější i tavné pisto-

le a spousta tvůrčího materiálu. Hitem 

letošní dílničky se staly látkové stromeč-

ky, které našila hlavní pořadatelka paní 

Šimůnková. 

 Mnozí návštěvníci také prohlíželi 

fotografie z předchozích ročníků Vánoční 

výstavy či pohlednice s motivem Betlé-

mů. 

 K výzdobě byl použit vánoční 

stromeček, který ozdobily svými výrobky 

děti při Mikulášské nadílce hasičské 

zbrojnici. 

 Věříme, že se tradici Vánoční vý-

stavy úspěšně podařilo obnovit a že se za 

rok ve zdraví všichni sejdeme, včetně 

těch návštěvníků, kteří byli u maminek v 

bříšku. 

 

 

Text: Kateřina a Dagmar Šimůnkovi 
Foto: Rodina Šimůnkova 

NÁVRAT VÁNOČNÍ VÝSTAVY 

Statistická ročenka počasí za rok 2022 
 

Nejvyšší teplota: 35,7°C (5.8.)  

Nejnižší teplota: -12,0°C (12.1.)  

Průměrná roční teplota: 9,5°C  

Počet letních dnů: 66 (nad 25°C)  

Počet tropických dnů: 16 (nad 30°C)   

Počet ledových dnů: 13 (stále pod 0°C)  

Počet mrazivých dnů: 110 (pod 0°C)  

Počet arktických dnů: 5 (pod -10°C)  

Poslední jarní mráz: 29.4. (-0,4°C)  

První podzimní mráz: 23.9. (-0,2°C)  

Úhrn ročních srážek: 672,6 mm   

Největší náraz větru: 40,3km/h (17.2.)  

Převažující směr větru: jihovýchodní  

Nejvyšší tlak vzduchu: 1043,2 hPa (18.3.) 

Nejnižší tlak vzduchu: 987,9 hPa (7.4.) 

Nejdelší období bez srážek:  

20 dní (od 21.8.)  

Nejdelší souvislé období srážek:  

7 dní (od 4.4.)  

VOLBY 2023  
(PREZIDENT REPUBLIKY) 

 

 V pátek 13. ledna 2023 (od 14.00h 

do 22.00h) a v sobotu 14. ledna 2023 (od 

8.00h do 14.00h) proběhnou volby Prezi-

denta České republiky - 1. kolo. Případné 

2. kolo voleb se uskuteční v pátek 27. led-

na 2023 (od 14.00h do 22.00h) a v sobotu 

28. ledna 2023 (od 8.00h do 14.00h). Vo-

lební místností pro celé městečko je zase-

dací síň obecního úřadu (Náměstí 4, Mlá-

zovice). Volební lístky jsou distribuovány 

do schránek v těchto dnech. Pokud voliči 

zdravotní stav neumožňuje, aby se dosta-

vil do volební místnosti, může požádat 

Obecní úřad a volební komise ho navštíví 

s přenosnou urnou u něj doma. Může tak 

volit. Tato služba je bezplatná a je nutné si 

ji objednat předem na obecním úřadě 

(osobně nebo telefonicky na telefonním 

čísle 493 697 223, popř. 725 081 058). 

ZÁKAZ VENKOVNÍHO  

 CHOVU DRŮBEŽE  
  

Státní veterinární správa ČR zakázala, s 

účinností od 14.12.2022, chov drůbeže 

pod širým nebem, v celé ČR. Opatření 

kvůli výskytu ptačí chřipky platí až do 

odvolání. Týká se i běžných domácích 

chovů slepic, kachen, apod.. Za nedodrže-

ní opatření hrozí vysoké pokuty. 

 

Více informací je uvedeno v dokumentu 

vyvěšeném na úřední desce obce a na 

obecních webových stránkách. 



MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PO HASIČSKU 
 SDH Mlázovice si pro děti i 

dospělé připravil, v neděli 4. prosince 

2022, vánoční den otevřených dveří v 

hasičské zbrojnici.   
 Pro děti byl nachystán pěkný 

smrček a jejich hlavním úkolem bylo, 

pod vedením rodičů, vyrobit vánoční 

ozdoby a stromeček obléci do svátečního 

hávu. Garáž výjezdových vozidel se tak 

během chvíle proměnila v manufakturu 

šikovných rukou. Za hodinu a půl bylo 

vyrobeno a ozdobeno.   

 Poté se všichni odebrali do školí-

cí místnosti, kde proběhlo vyhlášení 

nejlepších výtvarných děl z podzimní 

soutěže s hasičskou tematikou. Letos 

byla vyhlášena na téma "Hasič a jeho 

vybavení k práci", a to ve dvou věko-

vých kategoriích, do 6 let a od 6 let. 

Hodnotící komise složená z mlázovic-

kých hasičů vybrala a obodovala nejlepší 

výtvory. V kategorii do 6 let se vítězkou 

stala Verunka Komárková, druhý byl 

Lukášek Čeřovský a na bronzovém mís-

tě skončil Davídek Kysel.   

 V kategorii starších dětí vyhrál 

suverénně Tonda Komárek, s bezvadně 

rozkreslenou výbavou takřka všeho, co 

může hasič pro svoji práci potřebovat. 

Druhý byl Samuel Kindl a třetí byl 

Lukáš Khun, oba z bělohradské základní 

školy. Všichni vyhlášení obdrželi ceny s 

hasičskou tématikou a soutěžní obrázky 

byly publiku vystaveny na prohlídku. 

 Po vyhodnocení soutěže se všich-

ni zase zpět natěsnali do garáže a za hla-

sitého odpočítávání se rozsvítil dětmi 

ozdobený vánoční stromeček. V tom 

okamžiku se rozřinčel zvoneček a do 

garáže vkročil Mikuláš s čertem a andě-

lem. Po prvotním zaleknutí se všechny 

děti postupně vystřídaly a své drobné 

hříchy vykoupily básničkou nebo písnič-

kou, za kterou obržely sladkou pozor-

nost.   

 Následovalo sousedské posezení 

se svařákem či pivem, doprovázené pro-

jekcí fotografií ze života hasičů. Kdo 

měl zájem, byl obdarován jmelím a k 

večeru všichni odcházeli spokojeně do-

mů, s pocitem příjemně stráveného od-

poledne. Vánoční stromeček s vyrobený-

mi ozdobami nezůstane osamocený ve 

zbrojnici, ale bude k vidění na vánoční 

výstavě na sále Radnice. 

Hasiči děkují za Vaši přízeň a podporu! 

Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH 

Mlázovice 
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Více informací o  dění v městečku získáte na Internetu - www.mlazovice.cz                                       

 Střípky z našeho městečka 
●  Městečko děkuje panu doktoru Jiřímu 

Hrádkovi, za bezplatné provedení zdra-

votních prohlídek členů místní výjezdo-

vé jednotky SDH Mlázovice. Hasičům a 

městečku tímto darem ušetřil téměř pět 

tisíc korun. 

● Městečko uplatnilo reklamaci zá-

ručních vad vůči společnosti Geosan 

Group, na vady shledané na nové pol-

ní cestě HC-4 (na Svatojanský Újezd). 

Silnice a příkopy na několika místech 

vykazují různé defekty. Vzhledem k 

běhu záruční lhůty zhotovitel již re-

klamaci uznal a na jaře 2023 proběh-

ne odstranění vad. 

● Obec koncem roku zakoupila pro 

místní mateřskou školku nová lehátka a 

matrace. Zvoleno bylo sice dražší, ale 

kvalitnější řešení v podobě českých hli-

níkových lehátek a  českých matrací 

(vše má atest státního zdravotnického 

ústavu, velkou nosnost, správné tvaro-

vání a anatomickou oporu).  Odpolední 

odpočinek školkových dětí tak bude 

nejenom příjemnější, ale i zdravější. 

● V posledních týdnech se v lokalitě 

Kamensko (za vodojemem, u vjezdu 

do sadů) objevila opakovaně černá 

skládka. I když byl materiál vždy 

uklizen, za několik dní se zde objevil 

znovu. Obecní úřad důrazně upozor-

ňuje, že na toto místo nepatří žádný 

komunální odpad, suť ani odpad ze 

zahrádek a že se jedná o počínání v 

rozporu se zákonem. Místo bude nyní 

zabezpečeno. Pokud zde někdo opět 

odloží odpady, bude předán k projed-

nání odboru životního prostředí MěÚ 

Jičín a exemplárně potrestán!!! 

Proběhlo 2. zasedání zastupitelstva městečka 
 Zastupitelé městečka se sešli, v pondělí 12. prosince 2022, na posledním le-

tošním zasedání. Přinášíme zajímavé body z průběhu jednání:   

1. Schválena byla dvě rozpočtová opatření, která reflektují aktuální vývoj pří-

jmů a výdajů a upravují tak schválený rozpočet obce.   
2. Zastupitelé schválili rozpočet městečka na rok 2023. Rozpočet byl sestaven velmi 

opatrně, s ohledem na prudký nárůst cen za zemní plyn a elektřinu a také s očekáva-

nou stagnací české ekonomiky a s tím spojeným poklesem výběru daní. Do obecního 

hospodaření se rovněž negativně promítne razantní navyšování cen, prakticky za 

všechno zboží i služby. Investičním akcím, které se budou příští rok realizovat, se 

bude věnovat samostatný článek. Oproti minulým letům jich však bude mnohem 

méně.   

3. Odsouhlasena byla také darovací smlouva pro jičínskou knihovnu, jako podíl 

městečka na spolufinancování knih do výměnného fondu, pro rok 2023. Díky 

tomu budou mít i nadále mlázovičtí čtenáři přístup k aktuálním knižním novin-

kám.   
4. Zastupitelstvo odsouhlasilo novou nájemní smlouvu pro stávající nájemnici obec-

ního bytu, která se příští rok přestěhuje do jiného bytu tak, aby mohl být její původní 

byt zrekonstruován.   

5. Městečko se připravuje na případné vypsání dotačního titulu ze strany Minis-

terstva kultury ČR a proto vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele projektu 

„Oprava ohradní zdi Kostela Nejsvětější Trojice v Mlázovicích – 3. etapa“. 

Obec by ráda rozpracované opravy zdi dokončila a zhotovitel musí být vybrán 

ještě před podáním žádosti o dotaci.   
6. Zastupitelé vzali na vědomí činnost kontrolního a finančního výboru. 

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE 

 

V sobotu 17. prosince 2022 v mlázovic-

kém kostele vystoupilo kontrabasové 

kvarteto „The Pink Elephants“, které 

zahrálo skladby vážné hudby i známé 

české koledy. Zaplněný kostel viděl 

vynikající vystoupení profesionálních 

hudebníku hradecké filharmonie, včetně  

místní chalupářky Petry Machačové, 

roz. Sudkové a jejího manžela. Městeč-

ko všem hudebníkům děkuje za nádher-

ný předvánoční podvečer. 


