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KNÍŽNÍ NOVINKA „SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V MLÁZOVICÍCH“
Po šesti letech je trilogie o historii městečka kompletní. Poslední kniha
pojednává o společenském, kulturním
a sportovním životě v obci.
Když v roce 2016 představil kronikář městečka Martin Vágenknecht svoji
prvotinu s názvem „Mlázovické domy a
život v nich“ slíbil, že bude pokračovat s
mapováním obecní historie. O tři roky
později spatřila světlo světa další kniha
„Mlázovické živnosti a řemesla“ a nyní
vychází třetí díl „Společenský život v
Mlázovicích“, u kterého je spoluautorem
Roman John.
První dvě knihy slavily obrovský
úspěch nejenom v Mlázovicích, ale v
širším regionu Jičínska, kterého se pochopitelně dotýkají. Unikátní je především
propojení různých zdrojů, ze kterých autor čerpal. Ať již jde o data z archivu,
matrik, farních knih nebo rodinných pamětí. Velmi podstatné je však velké
množství informací a fotografií, které
získal za posledních dvacet let ze stovek
vyprávění pamětníků. V jeho knihách je
vše zpracováno přehledně, čtivě a doplněno o desítky fotografií, mnohdy nikdy
nepublikovaných a velmi vzácných.
Lze říci, že každý čtenář si v publikacích najde „to své“. Podrobně propra-

covaná historie městečka Mlázovice je
jedinečná a velmi cenná. Lze podotknout,
že podobně ji nemá zpracováno ani mnoho větších sídel. A přitom je Martin Vágenkecht pouhý amatérský nadšenec,
který se živí dělnickou profesí. Všechny
knihy, poslední nevyjímaje, napsal bez
nároku na autorský honorář. Díky výjimečné spolupráci s tiskárnou Janova dílna v Třebestovicích, která zmiňované
knihy vytiskla prakticky za cenu nákladů
a také díky obci, která je prodává pouze
za výrobní cenu, mají zájemci možnost
zakoupit hodnotná díla za přijatelnou
cenu.
Poslední díl „Společenský život v
Mlázovicích“ se zabývá společenským,
kulturním a sportovním děním od počátku
jejich vzniku. Čtenář se dočte o Sokolu,
divadelním spolku, myslivcích, hasičích,
Červeném kříži, zahrádkářích, Svazu žen
a mnohém dalším. Řada uvedených aktivit již skončila, vzpomínky zůstávají pouze na papíře. Kompletně zachycená je zde
například historie s výsledky závodů Šárovcova Lhota – Zvičina, aktivita spolku
Karas nebo vývoj mlázovického sportu.
Poprvé je uceleně popsána činnost mlázovických fotbalistů, volejbalistů, plavců,
atletů a dalších sportovců, kteří hrdě re-

prezentovali svoji obec a získávali cenná
vítězství.
Za zmínku jistě stojí i zadokumentování individuálních činností, o kterých
se jinde moc nepíše. Jde o pořádání různých kulturních akcí, májů, veselic, akcí
pro děti a různých občanských počinů, na
které by se nemělo zapomenout.
Pro veřejnost je rovněž zajímavé,
že kniha končí v současnosti, tedy v roce
2022. Řada obyvatel se dočte o sobě a o
svých příbuzných. Tento díl má velký
přesah mimo hranice městečka, zajímavý
bude i pro čtenáře z širšího regionu.
Kniha „Společenský život v Mlázovicích“ byla slavnostně pokřtěna v sobotu 2. července 2022 v jídelně Restaurace Radnice. Aktu se účastnili oba autoři,
starosta městečka a více než 70 hostů z
řad obyvatel, chalupářů a návštěvníků
okolních obcí. Starosta popřál knize dobrý prodej a autorům mnoho úspěchů při
psaní dalších publikací s mlázovickou
tématikou, na kterých již pracují. Tímto
okamžikem byl zahájen její prodej. Lze
zakoupit za 350 Kč na Obecním úřadě v
Mlázovicích a jen dodáváme, že náklad
není nijak velký, proto by si zájemci měli
pospíšit.

Vítání občánků se vrátilo na obecní úřad
Po dvou letech improvizací městečko přivítalo nové občánky bez omezení a kompromisů.
V sobotu 18. června 2022 čekaly
na zástupce obce milé povinnosti. Museli
přivítat nové mlázovické občánky, konkrétně Mikuláše Tučka a dvojčátka Veroniku a Jakuba Vodičkovi. To vše se odehrálo ve slavnostně upravené zasedací
místnosti obecního úřadu. Ceremoniál se
tam mohl vrátit po dvouleté odmlce způsobené epidemiologickými opatřeními.
Uplynulá dvě vítání proběhla ve venkovních prostorách zahrady domova důchodců.
Miminka vítal tradiční ceremoniář,
místostarosta městečka, pan Aleš Kodydek. O kulturní program se postarala šikovná děvčata – Amálka Stránská, Anežka Nováková, Kamila Robová a Tereza
Čeřovská. Nechyběla ani Gabriela Čeřov-

ská a průběh zaznamenala fotografka
Blanka Komárková. Tradiční je také přítomnost pana starosty Tomáše Komárka.
Obě rodiny přišlo podpořit mnoho
příbuzných, na úřadě bylo živo. Všechna
miminka byla hodná, usměvavá a ochotně
pózovala při fotografování. Velkou zajímavostí a vzácností byla dvojčátka Vodičkova. Naposledy se dvě děti houpaly v
kolébce před více než deseti lety. Slavnostní dopoledne se vydařilo, dobrá nálada provázela děti i dospělé. Rodiny z vítání obdrží na památku sadu fotografií,
které letos ozvláštní ještě několik skupinových záběrů vytvořených v parku na
náměstí.

Proběhlo 17. zasedání zastupitelstva městečka
V pondělí 20. června 2022 se sešli zastupitelé naposledy před prázdninami.
Vybíráme zajímavé body z průběhu jednání:
1. Schválen byl závěrečný účet obce za rok 2021, včetně zprávy z krajského
auditu obce, který byl bez výhrad k hospodaření a vedení účetnictví.
2. Schváleno bylo rozpočtové opatření č.2/2022, které reflektuje aktuální vývoj příjmů a výdajů obecní pokladny a upřesňování nákladů na rozpracované akce.
3. Městečko uzavře smlouvu o věcném břemenu se společností Povodí Labe, na
umístění nových mostů na rekonstruované polní cestě HC-4, které mají základové pilíře v prostoru vodního toku, na pozemcích státu.
4. Další smlouva o věcném břemenu bude uzavřena se společností ČEZ Distribuce,
a.s., na umístění kabelových vedení na pozemích obce. Konkrétně se jedná o umístění nových elektrických přípojek k připravovaným rodinným domům vedle bývalého
kravína.
5. Městečko poskytne několik drobných finančních darů. Těmi nejvýznamnějšími je podpora Sportovního klubu Mlázovice, z.s. a SDH Mlázovice. Finanční
příspěvky na provoz obdrží také Oblastní charita Jičín, která v Mlázovicích
provozuje pečovatelskou službu a společnost Apropo Jičín, poskytující občanům obce různé sociální služby.
6. Zastupitelé zamítli žádost spolku Linka bezpečí u Prahy o poskytnutí finančního
příspěvku na provoz.

Dětský den s myslivci
Myslivecký spolek Ostříž Mlázovice se po dvouleté odmlce opět
mohl naplno věnovat pořádání akcí.
Nejinak tomu bylo i s tradičním dětským dnem ve spolupráci se sdružením „ Mlázováci dětem“.
Dětský den byl naplánován na
sobotu 4. června 2022. Předpověď počasí na tento den nebyla nijak příznivá. Na
odpoledne byl předpovídán silný déšť.
Nikterak nás to však neodradilo a i přes
to, že se slunko ukázalo až později, dětský den jsme uspořádali. Díky skvělé
spolupráci mezi spolky byl den opravdu
vydařený.
Pro děti byly připraveny oblíbené
soutěže - poznávání listnatých i jehličnatých stromů, ukázka loveckých trofejí,
namotávání šišek na provázku, hod míčkem do obruče, slalom, skákání v pytlích, hod míčkem do terče a dětmi nejoblíbenější střelba ze vzduchovky. Každý z účastníků dostal u vstupu kartičku,
na kterou za splnění úkolů sbíral razítka.
Za osm razítek si děti vyzvedly nádherné medaile na památku a dostaly párek v
rohlíku. U řady soutěží čekaly další
krásné odměny - na střelnici si bylo
možné vystřelit papírovou růži, u hodu
míčkem do terče zase čokoládové houbičky a minerály, které dětem věnoval
pan Jaroslav Hrnčíř.
Dalším lákadlem pro děti i dospělé byla ukázka vábniček na zvěř,
kterou výborně předvedl pan Ing. Tomáš
Pařík. Zlatým hřebem dne však byla
ukázka sokolnictví. Zájem byl ze strany
velkých i malých diváků obrovský.
Ochotní sokolníci ze Sokolnického střediska Jičín přivezli na ukázku kolem 10
druhů dravců. Mimo klasické ukázky

bylo možné se s dravci i vyfotografovat.
Někteří dravci ukázali také své dovednosti, když v názorných ukázkách prolétali nad hlavami diváků, mezi diváky a
dokonce i přelétali nad ležícími dětmi.
O tento den byl opravdu veliký
zájem. Dorazilo téměř 70 dětí se svými
rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými.
Vysoká účast nás velice mile překvapila
a je pro nás hnací silou se zdokonalovat
a v akcích nepolevovat. Věříme, že další
ročníky a další akce budou neméně vydařené.
Tímto bych velice ráda poděkovala členům MS Ostříž Mlázovice, kteří
akci organizovali, za jejich skvělou přípravu a ochotu, Sokolnickému středisku
Jičín, Městysu Mlázovice za občerstvení
pro děti a všem rodičům a dětem, kteří
nás podporují.
Text: Lenka Nováková
Foto: Blanka Komárková

Střípky z našeho městečka
● Začátkem června se před obecní restaurací Radnice objevila zbrusu nová
předzahrádka, která nahradila starou,
značně poškozenou. Truhlář ji zhotovil
z modřínového masivu, takže vydrží
mnohem více let než původní smrková.
Hosté restaurace mají možnost komfortního posezení v příjemném prostředí
náměstí.
● V červnu byla provedena výměna
táhel obsluhujících odbíjení hodin na
Radnici. Tato součást byla ještě původní a způsobovala velmi časté zasekávání bicího mechanismu. Hodiny
poté vždy na několik dní ztichly. Nyní
je lanový systém nahrazen novým,
takže spolehlivost hodinového stroje,
odbíjení čtvrtí a celých hodin, se výrazně zvýší.

HASIČI SE NEUSTÁLE
ZDOKONALUJÍ
V úterý 14.6.2022 se mlázovická jednotka zúčastnila cvičení s dýchací technikou v bývalých lázních v
Železnici, společně s jednotkami z
Valdic a Železnice.
Na prvním stanovišti si hasiči
osvěžili kontrolu a práci s dýchací technikou, správné použití a zvládnutí krizových situací. Na dalším stanovišti proběhla praktická ukázka a školení na
téma práce s vysokotlakou proudnicí a
vnikání do uzavřených prostor. Posledním a hlavním úkolem bylo nalezení
ohniska požáru ve sklepení a lokalizace
zraněné osoby, kterou představovala 80
kg figurína. V plné polní, s dýchací
technikou a kompletně zakouřeném
prostoru, to byla pro všechny zúčastněné výzva, která stála hodně sil a potu.
Velké poděkování patří členům jednotek
SDH Valdice a SDH Železnice za přípravu a realizaci cvičení.
Text: Tomáš Čeřovský, velitel JSDH
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