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Z NÁMĚSTÍ AŽ KE HŘBITOVU PO NOVÉM CHODNÍKU 
 Díky dvěma dotacím se podařilo 

výrazně zvýšit bezpečnost a komfort 

chodců i handicapovaných.   

 Původní plány na chodník, spojují-

cí centrum obce s místem posledního od-

počinku, se objevují v zápisech rady teh-

dejšího MNV Mlázovice již v druhé polo-

vině sedmdesátých let. V roce 1985 se 

započalo s vlastní přípravou spočívající v 

zatrubnění původního příkopu navazující-

ho na konec obce. Za pomoci dětí a mlá-

deže byla tehdy vysázena lipová alej smě-

rem na Šárovcovu Lhotu. To však bylo na 

dlouhou dobu vše, na úplné dokončení si 

stavba musela počkat dlouhých 30 let.   

 Městečko považovalo projekt toho-

to chodníku za svoji prioritu, protože na 

několika úsecích v Hořické ulici, kde 

chodci uskakovali v zatáčkách do trávy 

před jedoucími vozidly, šlo minimálně o 

zdraví. Ovšem cesta k jeho kompletní 

realizaci byla velmi trnitá. Přípravy zapo-

čaly složitým výkupem pozemků od mno-

ha vlastníků. Kvůli nepřesnostem v katast-

rální mapě muselo nejprve vzniknout ně-

kolik komplikovaných geometrických 

plánů. Část potřebných parcel městečko 

získalo také darem od Královéhradeckého 

kraje. Vše stálo peníze a trvalo dlouhou 

dobu.    

 Teprve poté přišla na řadu projek-

tová příprava. Ani ta nebyla jednoduchá. 

Projektant několikrát plány přepracovával 

podle neustále měnící se legislativy a 

zmatečných požadavků jednotlivých do-

tčených orgánů státu. Vzhledem k obrov-

ské finanční náročnosti bylo od počátku 

jasné, že Mlázovice nejsou schopny celou 

akci ufinancovat pouze ze svého rozpočtu, 

proto se pokusily v roce 2012 získat dota-

ci ze Státního fondu dopravní infrastruk-

tury. I přes několikanásobný převis žádos-

tí z celé republiky, které fond nemohl 

uspokojit, městečko získalo dotaci ve výši 

téměř milionu korun. Bohužel, oproti plá-

nům musela být trasa zkrácena. I přesto se 

před třemi lety dočkala rekonstrukce část 

mezi Náměstím a sídlem ZEAS Mlázovi-

ce a nově byl vybudován úsek mezi ZEAS 

Mlázovice a odbočkou do ulice V Rybníč-

kách.   

 Trvalo další tři roky, než městečko 

uspělo v jiném grantu a získalo téměř půl 

milionu korun z Programu obnovy venko-

va Královéhradeckého kraje pro rok 2014. 

Ze svých zdrojů přidalo dalších 500 000 

Kč a mohlo v letošním roce dokončit chy-

bějící část chodníku od konce obce až ke 

hřbitovu. Kromě chodníku bylo zcela ob-

noveno odvodnění celé lokality instalací 

plastových trub a několika vpustí, které 

mají za úkol odvádět přebytečnou vodu z 

přilehlé zemědělské půdy. Letošní etapa 

také obnovila plochu pro parkování vozi-

del před hřbitovem a umožnila instalaci tří 

odpočinkových míst podél trasy.   

 Ještě před zahájením prací byl v 

části trasy Hořické ulice rekonstruován 

vodovodní řád, jehož kapacita nebyla do-

stačující. Investičně sice vznikl další tlak 

na rozpočet, ovšem jistota kvalitních síti 

pod nových chodníkem, které se nebudou 

muset v dohledné době opravovat, roz-

hodla o změně plánů. Během provádění 

zemních prací před hřbitovem zjistili pra-

covníci také havarijní stav tamní vodo-

vodní přípojky, a proto musela být nad 

plán vyměněna.   

 Realizací nového chodníku ke 

hřbitovu se naplnila přání několika gene-

rací mlázovických občanů. Především ale 

došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti 

všech účastníků silničního provozu na 

téměř kilometrovém úseku frekventované 

silnice III. třídy spojující Mlázovice a 

Šárovcovu Lhotu. Celá stavba je samo-

zřejmě bezbariérová a přímo propojuje 

lokalitu s dalšími trasami, které byly ob-

noveny v předchozích letech. Chodci, 

handicapované osoby, ale i maminky s 

kočárky, mají nyní pohyb po městečku 

výrazně jednodušší. Provedené práce na-

vázaly na probíhající rozsáhlou revitaliza-

ci hřbitova, která bude dokončena v příš-

tím roce.  

Mnohaleté plány Radnice se konečně naplnily 

Výtvarná dílnička navodila vánoční atmosféru 
 Děti se svými rodiči strávily pří-

jemné odpoledne a vytvořily krásné 

vánoční výrobky.   

 V neděli 23. listopadu 2014 odpo-

ledne, proběhla v jídelně Restaurace Rad-

nice vánoční dílnička pro děti. Již při pří-

chodu nás přivítala vůně jehličí, která 

navodila správnou vánoční atmosféru. 

Každý si donesl různé materiály na svůj 

adventní věneček. Všichni měli také na-

chystaný plný stůl větviček, šišek, skořá-

pek z ořechů, korálků, mašliček a dalších 

potřebných maličkostí.   

 Tavné pistole byly rovněž připra-

veny a tak se všichni s chutí pustili do 

práce. Maminky vyráběly adventní věnce 

na dveře a různé vánoční dekorace. Děti, s 

velkým zaujetím, trpělivostí a s pomocí 

babiček, lepily věnečky z přírodnin, omo-

távaly provázkem stromečky vystřižené z 

lepenky a zdobily je korálky. Dále malo-

valy ozdoby vyrobené z PET lahví na 

obecní stromeček. Přesto, že některé z nás 

zpočátku s omotáváním věnečků trochu 

bojovaly, panovala pohodová atmosféra a 

vznikla spousta krásných výrobků.   

 Myslím si, že se odpoledne velmi 

vydařilo a děti odcházely spokojené. Byla 

na nich vidět radost, že si odnášejí pěkné 

výrobky. Chtěla bych za všechny moc 

poděkovat Ivě Vackové, která s nápadem 

dílničky přišla a měla největší zásluhu na 

její realizaci.   

Text: Marcela Huťová, Foto: Veronika Huťová 
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Městečko přivítalo nové občánky 
 Ondřej Josef Stoklasa a Antonín 

Komárek byli oficiálně uvítáni jako 

noví Mlázováčci. Slavnostní akt probě-

hl na obecním úřadě v sobotu 15. listo-

padu 2014.   

 Ještě před pár lety se konalo Vítání 

občánků pravidelně dvakrát ročně a po-

každé se jej účastnilo mnoho rodin. Bohu-

žel, doba babyboomu je pryč a tak jsou 

nová miminka vítána pouze výjimečně.   

 Letos byly pozvány rodiny Ondře-

je Josefa Stoklasy a Antonína Komárka. 

Obě se dostavily v silném zastoupení nej-

bližších. Ceremoniál byl tentokrát poně-

kud výjimečný. Po deseti letech stál na 

opačné straně starosta Tomáš Komárek, 

coby novopečený otec. V předešlých le-

tech nejprve pomáhal s focením události a 

poté se jako zastupitel podílel přímo. Ze 

stejného důvodu muselo dojít k výměně 

na postu fotografa, Blanka Komárková 

přišla se synem Toníčkem, proto se zdo-

kumentování události ujal Libor Dušek.   

 Naštěstí ochotných a šikovných 

lidí je v Mlázovicích dostatek a tak mohlo 

vše proběhnout bez nejmenších problémů. 

Nejprve se v obecní kolíbce pohoupal 

malý Ondra. Terezka, Gábina, Klaudie a 

Kristýna mu, pod vedením Veroniky Hu-

ťové, zazpívaly a zarecitovaly. Zpěvem a 

hrou na kytaru se přidala také Renata Ku-

bíčková, která zároveň slavností prováze-

la. Ceremoniál vedl místostarosta, pan 

Aleš Kodydek.   

 Po tradičním podepsání slavnostní 

knihy, přípitku a předání kytičky, nastalo 

čím dál oblíbenější focení. Rodiny obdrží 

vítanou a cennou vzpomínku v podobě 

fotografií a malé fotoknihy.   

 Jako druzí dorazili do zasedací síně 

Komárkovi. Vítání si také patřičně užili, 

tentokrát si vyzkoušeli roli rodičů. Obě 

rodiny, ale i všichni ostatní hosté odchá-

zeli z Radnice s příjemným pocitem a 

přáním, aby obecní kolíbka příliš dlouho 

nezela prázdnotou. 

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Městečko získalo od Úřadu práce 

ČR další dotaci, proto bylo možné pro-

dloužit dvě pracovní smlouvy na veřej-

ně-prospěšné práce. Dva pracovníci tak 

budou městečku pomáhat až do konce 

března 2015. 

● Lázeňský mikroregion, jehož čle-

nem jsou i Mlázovice, vydal sadu 

nových propagačních materiálů. 

Jedná se o stolní kalendář s fotogra-

fiemi z okolních obcí (včetně městeč-

ka), skládačku pro turisty předsta-

vující všechny obce a města mikro-

regionu a trhací turistickou mapu, 

která je  pro turisty a cyklisty na 

vybraných místech. Materiály jsou 

bezplatně k dispozici také na míst-

ním obecním úřadě. 
●  Obecní úřad upozorňuje občany a 

chalupáře, kteří ještě nemají vyzvednu-

tou známku na popelnici pro rok 2015, 

aby tak co nejdříve učinili na obecním 

úřadě. Bez platné známky nebudou 

popelnice od ledna vyváženy. 

● Místní knihovna Mlázovice upo-

zorňuje čtenáře, že bude v pátek 26. 

prosince 2014 uzavřena. Všechny 

ostatní pátky, včetně prvních po 

Novém roce bude otevřeno, dle pro-

vozní doby od 17.30h do 19.00h. 

●  Koncem listopadu 2014 byla přeru-

šena oprava fasády kapličky na míst-

ním hřbitově, kvůli nepříznivému po-

časí. Přesto již mnoho nechybí, aby se 

tato stavba pochlubila novým kabátem. 

Na jaře provedou zedníci natažení štu-

kové vrstvy a nátěr fasádní barvou. 

Poté kameník obnoví pískovcový sokl. 

Lesní cesta do Kamenska je opět sjízdná 

 Mlázovické služby provedly roz-

sáhlou opravu cesty, která byla silně 

poškozená od lesních mechanismů.   
 Místy více než půlmetrové koleje, 

rozsáhlé kaluže, ucpané příkopy. To je 

stručný popis asi dvousetmetrového úseku 

obecní cesty směřující na Kamensko. Stav 

této cesty byl již natolik špatný, že po 

velkých deštích nebyla schůdná ani pro 

pěší, natož pro techniku. V podzimních 

měsících zde uvízly i těžké stroje lesnic-

kých firem.   

 Městečko se proto před koncem 

roku rozhodlo pro radikální krok. Pro-

střednictvím své společnosti Mlázovické 

služby, s.r.o. došlo k její výrazné obnově. 

Nejprve byly vyřezány náletové dřeviny z 

odvodňovacích příkopů. Ty se následně 

dočkaly vyčištění, prohloubení a vymode-

lování, aby byly plně schopné odvádět 

vodu kam mají.   

 Poté těžký bagr strhl rozměklou 

vrchní vrstvu cesty a obnovil příčné sklo-

ny, které jsou důležité pro odvádění deště. 

Následovalo vyplnění hlubokých kolejí 

kamenivem a přehrnutí plochy kvalitní 

štěrkodrtí. V poslední etapě těžký silniční 

válec zhutnil všechny vrstvy.   

 Nyní se mohou po opraveném úse-

ku bez obav pohybovat chodci, cyklisté i 

veškerá vozidla. Z pohledu životnosti 

bude klíčové, jak se zachovají nasmlouva-

ní dodavatelé společnosti Lesy České 

republiky, kteří mnohdy svým neuváže-

ným chováním silně poškozují cestní síť 

mnoha obcí v okolí. Přeci jenom lesní a 

polní cesty nejsou stavěny na zátěž 40ti a 

více tun. Proto je nutné pečlivě zvažovat, 

při jakém počasí stroje do lesa jezdí. Ale 

to se, bohužel, většinou neděje.  

HASIČSKÉ VEPŘOVÉ HODY 
 

 Ve dnech 21. - 22.11. 2014 se 

uskutečnila hasičská zabíjačka. Již od 

čtvrtečního odpoledne se vše začalo chys-

tat a připravovat tak, aby úderem sobotní-

ho odpoledne mohli hasiči uspokojit 

všechny zájemce a mlsné jazýčky. 

 Na výběr byla tlačenka, jitrnice, 

ovar, kroupy, prejt, polévka a škvarkové 

sádlo. Velcí nedočkavci se mohli občer-

stvit ve  společenské místnosti, kde mohli 

ochutnat ovar a prejt, k tomu pivo Krako-

noš a jablečný štrůdl, jako sladkou tečku. 

 Kdo vydržel až do tmy, čekalo ho 

malé překvapení. Pozvání přijal Standa 

Dejl a tak se v zábavě pokračovalo dále 

při tónech jeho harmoniky. Kulturní míst-

nost ve zbrojnici bez nadsázky praskala ve 

švech a nálada byla nadmíru vynikající a 

nad očekávání všech hasičů. Někteří nevá-

hali oprášit hlasivky a hezky od plic si se 

Standou zazpívat nejznámější lidovky a 

další písničky. 
Tomáš Čeřovský 


