
MlázovickýMlázovickýMlázovický   
zpravodajzpravodajzpravodaj   

Číslo 4, 5                           Duben - Květen                                        Ročník 26 

Z obsahu vydání: 
 

● nové čarodějnice 

● hasičský sport 

● střípky z městečka 

 

 8. dubna 2022 se završila 180 

letá historie domu č.p. 12 na mlázovic-

kém náměstí. Obec provedla jeho de-

molici. 
 O odstranění stavby rozhodli za-

stupitelé před několika měsíci z důvodu 

havarijního technického stavu a neekono-

mičnosti jakékoliv opravy. Specializova-

ná firma se ve středu 6. dubna 2022 pusti-

la do díla a o dva dny později předávala 

vyklizený prostor. 

 Jednalo se o složitou a náročnou 

akci, protože dům byl spojený se soused-

ní stavbou a navíc se nacházel v těsné 

blízkosti silnice III. třídy Konecchlumí – 

Mlázovice. Tomu musel být uzpůsoben 

způsob prací a použitá technika. 

 Nejprve byly odpojeny přípojky 

inženýrských sítí, poté přišla na řadu de-

montáž střešní krytiny a dřevěné vazby. 

Strmý úhel střechy donutil řemeslníky k 

použití horolezecké techniky, jinak by se 

na ní nebyli schopni udržet. Zbytek obsta-

rala těžká technika z Trutnova. Pásový 

bagr se zakousl do budovy a velmi rychle 

ukrajoval její části. Ukázka zajímavých 

strojů a práce přilákala na náměstí mnoho 

diváků. Přeci jenom, taková podívaná se 

nenaskytne každý den. 

 Nejkritičtějším momentem bylo 

rozbourání vysoké štítové stěny, která 

navíc přiléhala k sousednímu domu. Stav-

baři zvažovali několik variant, nakonec i 

nejvyšší stěnu rozebral bagr. Velmi opatr-

ně olupoval cihličku po cihličce, až se 

dostal do bezpečné vzdálenosti. 

 Za dva dny bylo hotovo. Během 

demolice byl materiál ihned tříděn a od-

vážen na depo, kde byl nadrcen a vznikl 

stavební recyklát, který lze využít na další 

akce. Nebezpečné a jinak nevyužitelné 

odpady skončily na skládce v Popovicích. 

 V příštích dnech ještě proběhne 

oprava štítové zdi sousedního domu, kte-

rá byla společná pro oba objekty. Městeč-

ko také provede další úpravy prostranství 

a vše zakončí navezením zeminy, osetím 

trávou a osázením zelení. Vzniklé pro-

stranství si obec ponechá jako územní 

rezervu pro případné projekty budoucích 

období. 

KONEC HOSTINCE U ZELENÉHO STROMU 

DĚTSKÝ KARNEVAL ZASE ZPÁTKY 
 V letošním roce se po dvouleté 

covidové odmlce opět podařilo uspořá-

dat maškarní pro děti.  
 Na sobotu 2. dubna jsme se všichni 

moc těšili, ovšem nejvíce naši nejmladší. 

V dopoledních hodinách jsme, společně s 

hrstkou dobrovolníků, dětem krásně na-

zdobili sál místní Radnice a po obědě 

jsme se mohli všichni společně sejít a užít 

si karnevalové odpoledne. 

 Pro děti byly již tradičně připrave-

ny soutěže, kterými je provázely krásné 

víly. Děti si mohly zkusit své dovednosti 

v hodu míčkem na klauna, v dostihové 

dráze s koňmi, namotávání šišek a chybět 

nemohla samozřejmě všemi oblíbená žid-

ličkovaná - tu si letos nenechali ujít ani 

dospělí. K tanci a poslechu nás celé odpo-

ledne provázel skvělý DJ Míra Dvořák, 

kterému patří náš velký dík. A jak je již 

dobrým zvykem, byla pro děti připravena 

krásná a bohatá tombola, z níž mělo každé 

dítko velikou radost. Pro všechny malé 

návštěvníky byl taktéž odměnou párek v 

rohlíku a proto není divu, že na občerstve-

ní stály fronty. 

 Chtěly bychom moc poděkovat 

všem, kteří se na akci podíleli. I když byla 

plánována narychlo, velmi se vydařila. Na 

odpolední dovádění přišlo na 50 dětí s 

rodiči, prarodiči i dalšími příbuznými a 

sál Radnice hýřil krásnými maskami.  

 Další díky patří všem sponzorům, 

kteří nám darovali krásné věcné dary do 

tomboly. Rovněž Městysu Mlázovice za 

poskytnutí sálu a další služby s touto akcí 

spojené. 

 Těšíme se na další akce a doufáme, 

že i účast na nich bude hojná a my bude-

me vědět, že děláme něco pro děti, co má 

smysl. 

Lenka Nováková 

POZVÁNKY NA AKCE 
 

19.6.2022 - Městys Mlázovice Vás zve na 

křest jedinečné knihy kronikáře městeč-

ka Martina Vágenknechta a Romana Joh-

na "Společenský život v Mlázovicích", 

který se uskuteční v neděli 19. června 

2022 od 15.00h, v jídelně restaurace Rad-

nice v Mlázovicích. Autoři seznámí po-

sluchače s příběhem, jak kniha vznikala a 

odborně zodpoví dotazy týkající se dané-

ho tématu či jiné z historie obce. Publika-

ce zde bude poprvé k dispozici k zakou-

pení, možnost podpisu autory. Poté bude 

kniha v prodeji na Obecním úřadě v Mlá-

zovicích. Zájemcům doporučujeme rych-

lý nákup, omezený náklad. 

25.6. -26.6. 2022 - Flyballový klub Libe-

rec zve všechny milovník psů na víken-

dový závod Crazy CUP 2022, který se 

uskuteční na hřišti v Mlázovicích.  

1.7.2022 - „Plachetnicí přes půl světa“ - 

přátelské posezení s Jirkou Fejfarem a 

Katkou Imlaufovou, na kterém Vám bu-

dou vyprávět o dvou letech strávených na 

moři a v exotických krajích. Uskuteční se 

v pátek 1.7.2022, od 18.00h v jídelně 

Restaurace Radnice v Mlázovicích. 
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 Střípky z našeho městečka 
●  Počátkem května provedli místní 

hasiči s dobrovolníky jarní čištění kou-

paliště. Obecní pracovníci poté nádrž 

ještě dočistili a desinfikovali. Oblíbené 

místo relaxace je připraveno na sezónu. 

●  V průběhu jara provedli pracovní-

ci obce tvarovací řez a další pravidel-

nou údržbu u ovocných alejí vysaze-

ných v posledních letech v okolí obce. 

●  Koncem dubna provedla údržba sil-

nic zametení krajských komunikací v 

obci. Vše doplnila nová obecní pracov-

nice, která postupně uklízí celé městeč-

ko. Zároveň provádí likvidaci plevelů 

na chodnících a silnicích a provádí peč-

livou údržbu okrasných záhonů. 

HASIČSKÝ SPORT OPĚT ŽIJE 

 Po dvouleté pauze zapříčiněné 

bájným virem, se v Lužanech konala 

okrsková soutěž v požárním sportu.  
 Během dvouletého půstu hasiči 

nezaháleli a pracovali na modernizaci a 

obnově požárního vybavení. S pomocí 

krajských dotací, finanční podpory 

městyse a hasičské pokladny se během 

let 2020 - 2022 pořídilo vybavení za 

78000 Kč.    

 Soutěžní družstvo má nyní kom-

pletně nové sportovní dresy, přilby, 

sportovní proudnice, savice, rozdělovač, 

hadice a laminátovou nádrž na vodu. 

Letos na jaře byla ještě členy sboru vy-

robena nová základna z modřínových 

terasových prken. Její pořízení přišlo na 

téměř 3 500 Kč. Posledním článkem, na 

který se bude muset sbor v budoucnosti 

zaměřit, je požární stříkačka.   

 Letošní požární soutěž se konala 

v sobotu 21. května 2022, od 18h, na 

lužanském fotbalovém hřišti. Vše začalo 

nástupem družstev z Lužan, Mlázovic, 

Chotče, Konecchlumí a Šárovcovy Lho-

ty. Bratři ze Svatojánského Újezda se 

bohužel nesešli v dostatečné počtu. 

 První přišly na řadu požární šta-

fety, dále pokračoval přebor jednotlivce 

a vše zakončily požární útoky při umě-

lém osvětlení. Přebor jednotlivce vyhrál 

Milan Kubíček v čase 18:50s, druhý byl 

Karel Špidlen v čase 19:56s a třetí skon-

čil lužanský Lukáš Podzimek v čase 

20:10s. Tato soutěž byla hodnocena 

zvlášť a do celkového pořadí se nepočí-

tala.   

 Po součtu bodů za časy ze štafety 

a požárních útoků se na prvním místě 

umístilo družstvo Lužan, druhé místo 

obsadily Mlázovice a třetí místo získala 

Choteč. Následovalo družstvo Ko-

necchlumí a Šárovcovy Lhoty.   

 Poděkování patří všem členům, 

kteří se zasloužili o pořízení sportovního 

vybavení, Jirkovi Podzimkovi za nafor-

mátování terasových prken na potřebný 

rozměr, všem hasičským sportovcům a 

jejich trenérovi. 

 

                Tomáš Čeřovský,   

velitel JSDH Mlázovice 

ČARODĚJNICE ZA HASIČÁRNOU 
 V sobotu 30. dubna 2022 byl 

připraven zajímavý čarodějnický pro-

gram pro malé i dospělé.   
 Po dvouleté odmlce se mohlo 

opět konat „Pálení čarodějnic“. Tradiční 

prostranství u koupaliště bylo obsazeno 

novým dětským hřištěm, a tak městečko 

hledalo náhradní lokalitu. V úvahu při-

cházelo plato u Horky, kde se shromaž-

ďují větve. Pálení tak obrovské hromady 

materiálu by však nebylo příliš bezpeč-

né pro přihlížející děti a 

zároveň by oheň hořel 

několik dní, což by kou-

řem obtěžovalo velkou 

část obce. Proto bylo 

nakonec rozhodnuto, že 

letošní čarodějnice se 

uskuteční za hasičskou 

zbrojnicí a městečko 

rádo přijalo nabídku 

místních hasičů, že se 

pořádání ujmou.   

 A tak se i stalo. 

Společně s několika ma-

minkami hasiči připravili 

různé pohybové a vý-

tvarné úkoly pro děti a 

na louce pod městečkem postavili vatru. 

Samozřejmostí bylo zajištění chutného 

občerstvení. Děti se nejprve zabavily na 

„opičí dráze“, na různých prolézačkách 

a také při oblíbené výtvarné dílničce. 

Pak následovala ukázka, jak postupovat 

v domácnosti při vzplanutí oleje na pán-

vi. V průběhu celého odpoledne byla 

vítaným zpestřením prohlídka mlázovic-

ké Tatry. S nastupující tmou se všichni 

dočkali zapálení vatry a odletu čaroděj-

nice. Zima skončila.   

 Letošní čarodějni-

ce se vydařily. Přívětivé 

bylo i počasí. Většina 

zúčastněných se shodla, 

že to bylo příjemně strá-

vené odpoledne i večer a 

že si to zase za rok rádi 

zopakují. Nejdůležitější 

však je, že po mnoha 

měsících izolace v do-

mácnostech se všichni 

mohli úplně normálně 

sejít a popovídat si. Ta-

ková běžná věc, která se 

stala vzácností. 

ZÁSAHY HASIČŮ 

9. duben - V jednu hodinu ráno je jed-

notka odeslána k požáru vozidel v obci 

Choteč. Na místě hoří několik zaparko-

vaných aut. Po příjezdu bylo zahájeno 

hašení, společně s užitím smáčedla. 

Prvotní zásah probíhal, z důvodu velké-

ho množství splodin, v dýchací techni-

ce. Po lokalizaci a likvidaci požáru byla 

mlázovická jednotka ponechána na 

místě pro dohled s cisternou, poté místo 

předáno místním hasičům. Návrat na 

základnu cca v půl šesté ráno. 

21. květen - Na žádost starosty městeč-

ka vyjela jednotka kolem jedné hodiny 

ranní k domu č.p. 39 na mlázovickém 

náměstí. Vichřice, která se přehnala 

nad městečkem, strhla ochrannou 

plachtu, která zakrývala rekonstrukova-

ný štít domu a hrozilo, že případný 

další vítr či déšť může poškodit stavbu. 

Hasiči umístili plachtu zpět na štítovou 

stěnu budovy. 

OBČERSTVENÍ NA KOUPALIŠTI 

ZAHÁJILO SEZÓNU 

Vzhledem k teplému počasí zahájilo 

provoz občerstvení na koupališti. Ote-

vřeno bude v červnu během víkendů 

(při pěkném počasí), pokud bude hodně 

teplo, tak i v další dny. Během prázdnin  

se na občerstvení můžete těšit každý 

den (vyjma těch chladných a dešti-

vých). V nabídce naleznete tradiční 

rychlé občerstvení, včetně oblíbených 

cheeseburgerů, širokou nabídku vyni-

kajících českých nanuků za příznivé 

ceny,  kávové speciality, včetně těch 

mléčných, z nového kávovaru a mnoho 

dalšího. Na čepu bude v nabídce výbor-

né pivo Radegast (10° a 12°) a nealko-

holický Birell Grep a Pomelo. Zůstává 

také tradiční čepovaná Kofola. 


