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ROK 2015 BYL VE ZNAMENÍ MENŠÍCH PROJEKTŮ
Rozsáhlá údržba obecních budov, bytů, veřejných prostranství a především obnova kanalizace. Tak by se
dal ve stručnosti charakterizovat uplynulý rok.
Málo viditelné, ale o to důležitější,
bylo dokončení Komplexních pozemkových úprav katastru, které více než tři
roky projektoval Státní pozemkový úřad.
Tento proces vnesl do území pořádek a
zhodnotil všem vlastníkům jejich zemědělské pozemky.
Mezi nejsledovanější akce roku
patřila rekonstrukce mlázovické hospody.
Její předchozí nájemce ukončil v březnu
činnost, zastupitelé se rozhodli prostory
zásadně obnovit před jejich dalším pronajmutím. Společně s restaurací doznala
zásadních změn rovněž technologie kuchyně. Kromě obce se na investicích podílel také nový nájemce.
Obecní rozpočet nejvíce zatížily
opravy kanalizace. Gebauerova ulice se
po několika letech rozloučila s havarijním
stavem kanalizačního vedení. Nyní je v
části této ulice položeno zcela nové potrubí, včetně přípojek a dešťového systému.
Odstraněny byly také poruchy v Novopacké ulici a v Rybníčkách.
Po čtyřech letech městečko dokončilo rozsáhlou revitalizaci hřbitova spočívající v kompletní opravě kapličky, hřbitovní zdi, restaurování kamenného kříže,
výsadbě nové zeleně, vybudování parkoviště, výměny dlažby, vybudování bezbariérového přístupu, terénních úpravách a
dalších úkonech, které zásadně změnili
vzhled místa posledního odpočinku.
Sportovci se dočkali rekonstrukce
sociálního zázemí sportovní haly a regenerace umělého povrchu na tenisovém
kurtu. Na školkovém hřišti jsou instalovány zbrusu nové herní prvky a upravená
zeleň. Ve školce byla rovněž namontována izolace střechy.
Městečko nezapomnělo ani na své
budovy. V létě provedlo důležité odvodnění základů části Radnice, během podzimních měsíců došlo k obnově prostor
kluboven. Jako každý rok, i v roce 2015
byl využit odchod několika nájemníků ke
kompletním úpravám bytové infrastruktury, před novým pronájmem.
Příspěvková organizace obce Do-

mov důchodců, po masivních investicích
do zateplení v roce 2014, opět viditelně
zlepšila stav svých budov. Tentokrát byla
na budovu okálu položena nová střešní
krytina, včetně veškerých doplňků.
V loňském roce započala projektová příprava rekonstrukce hasičské zbrojnice, na jejíž rozsáhlé úpravy chce obec
zkusit získat dotace. Nyní se dokončuje
projektová dokumentace a bude se žádat o
stavební povolení.

rozhlasu a chodníků. Na kostele zůstávají,
oproti původním plánům, stále okna v
havarijním stavu, protože Královéhradecký kraj již popáté za sebou na tuto akci
neposkytl dotaci.
I přes drobné nezdary lze rok 2015
hodnotit jako úspěšný. V Mlázovicích se
pořád něco dělo. Budování, opravy, ale i
potkávání obyvatel při mnoha příležitostech. Proto se do městečka rádi vrací jeho
rodáci, chalupáři, ale i obyčejní návštěvníci z mnoha koutů země.
VYDAŘENÝ MARIÁŠOVÝ TURNAJ

Počátkem uplynulého roku byl
zakoupen nový stroj na zimní údržbu
chodníků. Úklid sněhu touto technikou je
díky němu mnohem rychlejší a kvalitnější.
Úpravy doznal také program obecní meteostanice, která nyní zobrazuje mnohem
více údajů o počasí.
Mlázovice pokračovaly v zaměřování hranic budov a pozemků, v rámci
přípravy na digitalizaci katastrální mapy.
V návaznosti na zjištěné údaje došlo k
uzavření mnoha smluv o výkupu a prodeji
pozemků v lokalitách, kde zjištěný stav
neodpovídal záznamům v katastrální mapě. Městečko, ve snaze řešit problematiku
parkování u bytovek „Na Ohrádce“, vykoupilo další dvě garáže, které nyní pronajímá nájemníkům vlastních bytů.
Rok 2015 znamenal výrazný zlom
v kulturně - společenském dění. Velmi
aktivní sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“ připravilo pro děti i dospělé neuvěřitelné množství zajímavých akcí. Svojí
částí přispěla i obec a další pořadatelé,
takže měli obyvatelé městečka k dispozici
nepřeberné možnosti společenského či
sportovního vyžití.
Ovšem ne vše se podařilo podle
plánů. Společnost ČEZ opět odložila kabelizaci spodní části Mlázovic, na kterou
je navázána obnova veřejného osvětlení,

Mlázovická hospoda patřila oblíbené karetní hře. Turnaje se zúčastnili
hráči z širokého okolí.
Po bezmála čtyřleté přestávce se v
Mlázovicích, v sobotu 23. ledna tohoto
roku, konal turnaj v křížovém mariáši. V
devět hodin se ve výčepu restaurace prezentoval doposud rekordní počet 36 hráčů
– z Butovsi, Chaber u Prahy, Chomutic,
Chotče, Dymokur, Mladé Boleslavi, Mlázovic, Šárovcovy Lhoty a dalších míst,
kteří střídavě hráli na devíti stolech.
Po pěti kolech, trvajících vždy jednu hodinu se čtyřmi přestávkami, byl turnaj zakončen vyhlášením celkového hodnocení. Vítězem se stal přespolní turnajový harcovník Pavel Kalfus, druhé místo
obsadil chaberský kamarád Jan Jiroušek,
na třetím místě se umístil Libor Hampl,
čtvrtý byl Josef Vích z Chotče, pátý Miroslav Etrych, šestý Josef Flégr a sedmý
nejlepší z domácích Jaroslav Ramšák. Ve
hře se bohužel nedařilo našim sousedům
Luboši Holečkovi a Milanu Kubíčkovi,
kteří pořadí výsledné listiny zakončili.
Celý turnaj provázela pohoda, dobrá nálada, zdravé soutěžení a poctivá hra.
Poděkování za velice zdařilou akci patří
nejen všem zúčastněným hráčům, ale především pracovníkům restaurace za výborné občerstvení. Dále všem sponzorům a v
neposlední řadě i pořadatelům, kterým se
podařilo obnovit tento dříve populární
turnaj.
Bohumír Kudlička

REVITALIZACE HŘBITOVA JE U KONCE
Městečko výrazně upravilo místo posledního odpočinku. Obnova trvala čtyři roky.
Mlázovický hřbitov byl na současném místě založen v roce 1888, protože původní hřbitov kolem kostela již
přestal vyhovovat. Jeho vznik však provázely problémy. Nikdo z mnoha hospodářů tehdy nechtěl prodat svá pole, a i
když se městečko v posledních letech
rozrostlo, hřbitov zůstává stále poměrně
vzdálený od zástavby. Původní plány
počítaly s tím, že kaplička bude na středu pohřebiště a stejná část, jako je od
kapličky k silnici, bude také zrcadlově
obráceně k lesu. Tyto plány však zůstaly
nenaplněny. Několik generací se o hřbitov vzorně staralo, stačilo provádět pouze běžnou údržbu. Na velké úpravy hřbitov teprve čekal.
Prvotním impulsem k zahájení
velkých změn byla anketa, kterou uspořádala na jaře roku 2011 mlázovická
radnice. V té více než 90% účastníků
vyjádřilo přání odstranit přestárlé tůje,
které ničily a znečišťovaly většinu hrobů. Nájemci hrobových míst rovněž uváděli další návrhy, co na hřbitově vylepšit
či opravit. Vzhledem ke špatnému stavu
kapličky a části obvodové zdi, zastupitelé navrhovali již delší dobu úpravy hřbitova. Proto po vyhodnocení průzkumu
dali zelenou zásadní úpravě lokality.
První na řadu přišly motorové
pily. Počátkem roku 2012 provedli pracovníci městečka odstranění všech stromů, včetně pařezů. Po desetiletích se
otevřely různé zajímavé pohledy. Holá
místa zde však nezůstala dlouho, za pár
týdnů vysázeli zahradníci novou zeleň.
Nejvýraznější zásahy čekaly kapličku. Stavba z roku 1891 přečkávala v
dezolátním stavu. Nejprve bylo nutné
vyměnit střešní krytinu, instalovat nové
klempířské prvky a vůbec poprvé instalovat okapní systém. Do té doby stékala
všechna dešťová voda do fasády. Velkým zásahem prošla také zvonička, která
byla silně poškozena korozí.
Následovalo podřezání proti zemní vlhkosti, vnitřní omítky, opravy statických trhlin, nové podlahy. Vyměněna
byla také okna a dveře. Jako nejsložitější
se ukázala fasáda. Dílčí oprava nebyla
již možná. Téměř neřešitelná se zdála
být obnova plastických prvků fasády.
Klasickou technologií je nebylo možné
obnovit kvůli astronomické ceně. Ale i
prefabrikované polystyrenové římsy

stály více, než si obec mohla dovolit.
Nakonec se podařilo najít výrobce na
Moravě a dojednat speciální cenu. Celý
fasádní systém je navíc prodyšný a
umožňuje budově „dýchat“. Na závěr
řemeslníci provedli nátěry vnitřních i
venkovních omítek a kameník obnovil
pískovcové sokly a další prvky.
Proměnou kapličky ale celý projekt neskončil. Velmi důležitá byla sanace zadní části obvodové zdi. Musela být
kompletně odkopána zemina nahromaděná z pole, která již zeď začala vychylovat. Zemní práce doprovodila rovněž
výstavba drenáže a odvodnění.
Kompletní renovace se dočkala
kovaná vstupní brána i přední plot. Restaurátorským zásahem prošel pískovcový kříž uprostřed hřbitova. Neplánovaně
došlo k výměně poškozené vodovodní
přípojky a před plotem se objevilo zbrusu nové parkoviště, včetně alejových
stromů. Definitivně zmizel postrach většiny seniorů – několikaschodový vstup.
Dnes jsou veškeré pochozí plochy bezbariérové, což ocení také mnozí kameníci pečující o hroby.
Stavební práce zakončila výměna
dlažby v celém areálu. Tento krok byl
pečlivě zvažován, nakonec zvítězila
myšlenka provést veškeré potřebné práce
v rámci jedné revitalizace a nevracet se
na hřbitov za pár let znovu. Původní
dlažba totiž vykazovala řadu vad. Poškodily ji kořeny tůjí, a také tyto stromy při
kácení. Nebylo možné větve odřezávat
na hrobová místa a tak to mnohde odnesl
chodník. Připočteme-li k tomu nutnost
nového dláždění kolem kapličky, vodovodu či pod lavičky a špatný stav zámkové dlažby, která byla jakýmsi pokusným prototypem výrobce (nedostatečně
lisovaná, odlupovali se z ní šupiny), bylo
rozhodnuto o její výměně. Je nutné připomenout, že si v minulosti řada lidí
stěžovala na typ použité dlažby – tzv.
„íčka“, která se podle mnohých nehodila
na hřbitov z konce 19. století. Nyní položená dlažba imituje původní historický
kámen, zároveň je barevně sladěná s
okolním pískovcem. Podařilo se jí pořídit za výjimečně nízkou cenu, podobně
jako její pokládku.
Pořízen musel být také nový kontejner na hřbitovní odpad, ten původní
již nebylo možné opravit. Drobné úpravy
doznala rovněž místa odběru vody, na
jaře se objeví upravený držák nářadí a
odpočinkové lavičky.
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Koncem roku 2015 končí projekt
složité a rozsáhlé obnovy. Mlázovice
mají nyní velmi důstojné místo posledního odpočinku, kde mohou lidé s úctou
vzdát hold svým předkům.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
ROZVESELIL MĚSTEČKO
Na sobotu 30. ledna 2016 připravilo Sdružení „Mlázovičtí rodiče dětem“ novou zajímavou akci – průvod
masopustních maškar.
Masopust je období od Tří králů
(7. ledna) až do začátku čtyřicetidenního
půstu před Velikonocemi. Naši předci si
uměli toto období náležitě užít. Konala se
spousta tancovaček, bálů, hostin, zabijaček, ale také svateb. Poslední tři dny před
půstem byly vyvrcholením oslav, kdy se
hodovalo, tancovalo a křepčilo, tak nějak
do zásoby, neboť tyto radovánky byly
během postního období zapovězené. Konec masopustu vyvrcholil průvodem maškar, které za doprovodu hudebníků, chodily dům od domu. Maškary prováděly
různé taškařice a rozpustilé kousky.

Masopust jako takový, ani samotný průvod, nemá v našem městečku tradici. Snad možná nejstarší ročníky by si
vzpomněly, jestli se tu v době jejich dětství slavil. Před několika lety uspořádal
podobnou akci místní amatérský divadelní soubor, ten již ale dávno zanikl. Je
proto hezké, že se o další obnovu tohoto
zvyku pokusilo zdejší sdružení rodičů.
Masky, i když až na medvěda s medvědářem moc neodpovídaly masopustní tradici, byly krásné, veselé a barevné a jistě
daly maminkám mnoho práce. Snad proto, že vinou chybějící hudby nedělal průvod patřičný virvál, snad nedostatkem
znalostí českých lidových tradic, zkrátka
stalo se, že nikde nečekaly hospodyně s
ošatkami koláčů a koblih ani hospodáři s
pálenkou.
Maškary si však vše vynahradily
nejprve v Domově důchodců, kde je klienti a zaměstnanci pohostili, jak se sluší a
patří, koláčky. Poté se průvod přesunul k
hasičárně, kde byl ukončen. Pro masopustníky místní hasiči přichystali bohatou
hostinu, na které nechyběly ani typické
zabijačkové pochoutky.

