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Mlázovice získaly 400 tisíc korun z grantu Ministerstva kultury

MARIÁNSKÝ SLOUP PROŠEL VÝRAZNOU OPRAVOU
Mariánský sloup na náměstí se
po desetiletích dočkal zásadní obnovy.
Restaurátor Ondřej Sklenář z Luţan
provedl citlivý restaurátorský zásah na
této národní kulturní památce.
Sloup se sochou pany Marie, který
je významnou dominantou mlázovického
náměstí i celého městečka, vytvořil v roce
1901 sochař A. Cechner. Ještě téhoţ roku
ho C.K. sochařská škola v Hořicích věnovala lázeňskému městečku Mlázovice.
Za 107 let, kdy je nepřehlédnutelnou
ikonou obce, byl svědkem bezpočtu důleţitých událostí. Několikrát je také zmíněn
v zápisech obecní kroniky.
Dnes uţ asi nezjistíme, kolik restaurátorských zásahů má za sebou, rozhodně však ten právě dokončený je nejzásadnějším. Sochařské dílo, které je jednou
ze čtyř evidovaných národních památek
na území městysu, jiţ řadu let chátralo, aţ
se některé jeho fragmenty ocitly v havarijním stavu. Především balustr jiţ hrozil
rozpadnutím, některé fragmenty výrazně
poškodila eroze či mech.

Radnice se snaţila sehnat finanční
prostředky na jeho restaurování, ovšem
téměř půl milionu potřebných k provedení všech prací bylo mimo moţnosti většiny dotačních titulů i rozpočtu městečka.
V letošním roce vypsalo Ministerstvo
kultury nový grant na opravu drobných
kulturních památek. Mlázovice uspěly se
svojí ţádostí a obdrţely bez mála čtyři sta
tisíc korun. Velmi důleţité také bylo, ţe
naše spoluúčast byla poţadována pouze
ve výši 10%, tedy kolem čtyřiceti tisíc.
Restaurátor Ondřej Sklenář, který
zvítězil v zadávacím řízení, během září a
října provedl kompletní opravu památky.
Většina kolemjdoucích obdivovala mohutnou konstrukci z lešení a plachet, která
usnadňovala práce. Postupně došlo k demontáţi balustrády, očištění kamene,
vytmelení chybějících kusů pískovce,
barevné retuši, impregnaci proti vodě či
speciálnímu nátěru proti mechu. Nakonec
byla namontována balustráda s většinou
prvků nově vyrobených (původní se úplně rozpadly). Provedena byla také sanace

základů proti vlhkosti.
Restaurátorský zásah proběhl v
termínu a v té nejvyšší kvalitě. Velkou
výhodou je rovněţ ukončení stavebních
prací před kompletní obnovou parku,
která bude provedena v příštím roce z
Evropských fondů. Obnovili jsme výrazný symbol městečka a podpořili jeho zachování pro další generace.

Poslední letošní vítání občánků v městečku
Letos jiţ potřetí přivítali zástupci Radnice další nové občánky. Tentokrát se všechny rodiny sešly v hojném
počtu účastníků, coţ vytvořilo báječnou atmosféru v průběhu celého dopoledne.
Kateřina Venclů, Matěj Votruba a
Nela Kulhavá. To jsou poslední tři letošní
miminka, která byla přivítána do řad ob-

čanů mlázovických. Slavnostní akt proběhl v sobotu 25. října 2008 v zasedací síni
Obecního úřadu. Role ceremoniáře se
tentokrát ujal zastupitel pan Aleš Kodydek, o zpěv, hudbu a recitaci se postaraly
Veronika Huťová, Katka Viková a Renata Kubíčková. Fotky z vítání, které rodiny
dostávají jako dárek, nafotila Blanka
Johnová. Přítomen byl samozřejmě i sta-

rosta městečka Tomáš Komárek.
I kdyţ sobotní počasí ukázalo svoji sychravou tvář, dopolední ceremoniál
přinesl na tváře vítaných miminek i jejich
rodičů úsměv a pohodu. Jiţ nyní se těšíme na další miminka, i kdyţ letošní rekord čtrnácti uvítaných, zůstane nepřekonaný asi hodně dlouho.

KONEC ŘÁDĚNÍ VLAŠTOVEK NA BUDOVĚ RADNICE Říjnový zpravodaj se zpoţděním
Instalace speciální sítě proti
hnízdění ptactva na budovách ochrání
mlázovickou Radnici před častými škodami na fasádě.
Rok co rok se objevovaly desítky
vlaštovčích hnízd pod římsou na budově
Radnice. Obrovské mnoţství trusu znečišťovalo fasádu, okna, parapety a chodník
kolem budovy. Po dokonalém úklidu se
vše vrátilo do neuspokojivého stavu za pár
hodin.
Proto městečko usilovně hledalo
řešení, které by řádění ptáků na Radnici
zamezilo. Ani řada konzultací s památkáři
a restaurátory nevedla k nalezení vhodné
metody. Buď byla nabízená řešení příliš
drahá anebo nebyla v našich podmínkách
pouţitelná. Zásadní poţadavek však zněl,
ţe nesmí dojít ke změně vzhledu dominantní budovy na náměstí.
Po více neţ ročním hledání se nám
podařilo získat kontakt na německého
výrobce speciálních sítí, které jsou určeny
pro tyto účely. Sítě jsou lehké, levné, s

různými velikostmi ok, mají UV filtr proti
poškození sluncem, dlouhou ţivotnost a
především volitelnou barvu materiálu,
takţe se dají přizpůsobit budově tak, aby
vůbec nenarušovaly architektonický výraz
stavby.
V průběhu října došlo k instalaci
sítí na římsu pod střechou. Vlaštovky si
musí příští jaro najít jiné hnízdiště a nebudou jiţ ničit budovu Radnice ani hyzdit
její okolí.

Na cestu k „jedenadvaceti“ nainstalována
jednoduchá protierozní opatření
Nové ţlabové svodnice a terénní
val by měly zamezit vytékání vody a
bláta na frekventovanou komunikaci a
na zahrady rodinných domů. Mlázovice
se tím pokouší vyřešit letitý problém.
Městečko se snaţí vyřešit dlouholetý problém s důsledky přívalových deštů,
které zapříčiňují splachování bláta z okolních polí. Stejně tak zvýšené mnoţství
vody přitékající z lesnatých Chlumů páchá
kaţdoročně větší či menší škody. Několikrát ročně vyjíţdějí mlázovičtí hasiči k
úklidu komunikací od bláta po vydatných
deštích.
Mlázovice jiţ před několika lety
iniciovaly řadu jednání k tomuto tématu,
zároveň zadaly vypracování odborné studie, která měla najít vhodná řešení. Odborníci tehdy doporučovali realizaci komplexních pozemkových úprav od bývalých
Lázní aţ ke konci obce, směrem na Konecchlumí. Bohuţel, roztříštěná drţba
půdy v této oblasti a neochota většiny
vlastníků tento projekt zhatily. Poté se jiţ
nedělo téměř nic. A problémy přetrvávaly.
Radnice proto letos přišla s částečným řešením, od kterého si slibuje výrazné zlepší situace. Jak informoval starosta
obce na veřejném zasedání, nemohou být
učiněná opatření chápána jako všelék, ale
určitě pomohou a je lepší se pokusit udělat
alespoň něco, neţ se jen s obavami dívat
na oblohu při kaţdém větším dešti a stále
jen pasivně chodit uklízet blátivou spoušť.
Začátkem září byly na polní cestu k
„jedenadvaceti“ nainstalovány odvodňovací ţlaby, které by měly přerušit proud

dešťové vody, která vytékala na silnici
(cesta fungovala jako koryto). Dále byl při
vstupu do lesa instalován terénní val, jehoţ úkolem je odklon vody vytékající z
lesní cesty na zmiňovanou cestu polní.
Podle účinnosti provedených protierozních opatření můţe být případně
provedena ještě další dílčí úprava. Klíčová
je rovněţ pouţívaná agrotechnika na přilehlých polích, především směr orby.
Po prvních intenzivnějších deštích,
které přišly v průběhu října se ukázalo, ţe
nainstalovaná zařízení velmi účinně odvádí dešťovou vodu a zamezují vyplavování
bláta na silnici.

Jiţ téměř dva roky vychází Mlázovický zpravodaj jako měsíčník. Změnil
podobu, obsah a vlastně i svůj název. Především je však distribuován do kaţdé domácnosti v Mlázovicích i Mezïhoří, coţ
zaručuje jednoduchou a přímou cestu k
informování občanů městečka o veřejném
dění.
První listopadové dny však říjnový
zpravodaj do schránek nedorazil. Způsobila to porucha zařízení na Obecním úřadě,
které zpravodaj kopíruje. Protoţe závadu
nebylo moţné odstranit, musela být v co
nejkratší době pořízena nová kopírka. Ta,
mimo jiné zajistí, ţe obecní měsíčník bude
tištěn kvalitněji, bude lépe čitelný a jeho
výroba také zlevní.
Všichni čtenáři se tak mohou těšit
na další nová čísla. Samozřejmě uvítáme
jakékoliv připomínky k obsahu, stejně
jako různorodé příspěvky. V případě, ţe
zpravodaj nedostáváte pravidelně do své
schránky, kontaktujte Obecní úřad.

BUDOVA PORÁŢKY
V NOVÝCH BARVÁCH
Městečko provedlo opravné práce
na budově obecního skladu v ulici „U
Poráţky“. Byly provedeny nátěry střechy,
klempířských a truhlářských prvků a oprava fasády.
Budova tzv. „bývalé Poráţky“
slouţí městečku jako sklad a garáţ. V
osmdesátých letech prošla výraznou rekonstrukcí, ovšem práce nebyly nikdy
zcela dokončeny. Protoţe zub času jiţ
řádně nahlodal řadu prvků budovy, dokončili během letošního podzimu pracovníci
městečka rekonstrukční práce. Loni byla
natřena střecha a vybudována kanalizační
přípojka pro dešťovou vodu.
Letos došlo k nátěrům vrat, oken a
dveří, stejně tak rozvaděčů a dalších kovových konstrukcí. Opravena byla také fasáda, která zároveň dostala nový pískovcový odstín. Na konec roku je ještě naplánována kompletní výměna okapů a svodů.
Nejenom, ţe je obecní budova nyní v pořádku, ale zároveň příjemná oranţovohnědá barevná kombinace dobře zapadá
do této části Mlázovic.

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH VOLEB V MLÁZOVICÍCH

Střípky z práce Obecního úřadu

Přinášíme Vám výsledky letošních voleb 2008 do krajských zastupitelstev za volební n Počátkem října provedli pracovníci měsokrsek Mlázovice. Do Senátu se v našem obvodu nevolilo.
tečka opravu části zdi kolem kostela, která
byla na jaře rozebrána kvůli rekonstrukci
Celkový počet zapsaných voličů: 477
trafostanice společnosti ČEZ.
Počet obálek vydaných volební komisí: 232
n V průběhu října byla provedena čásPočet odevzdaných hlasů: 226
tečná modernizace technologie sociál* zvoleny do zastupitelstva kraje
ních zařízení ve zdravotním středisku a
Účast voličů: 48,64%
v provozovně kadeřnictví.
n Dokončena byla údrţba zelených ploch,
Pořadí
Politická strana nebo hnutí
Počet hlasů
% úspěšnost
příkopů a dalších veřejných prostranství,
1.*
ČSSD
73
32,30
které jsou připraveny na zimu. V listopadu
bude provedeno ještě shrabání listí a drob2.*
KSČM
54
23,89
ný úklid.
n Obecní úřad informuje občany, ţe při
3.*
SNK - Evropští demokraté
29
12,89
poklesu teplot pod bod mrazu bude
4.*
ODS
25
11,06
uzavřena voda na hřbitově.
n
Během října byly dokončeny práce v
5.
Strana zelených
11
4,86
obecních lesích spojené s likvidací kůrov6.
Volba pro kraj
8
3,53
cové kalamity. V letošním roce bylo, kvůli
kůrovci, nuceně vytěţeno téměř 500 m3
7.
Nezávislí
8
3,53
dřeva, přitom původní plán byl pětinový.
8.*
Koalice pro KHK (KDU - ČSL)
7
3,09
9.

Dělnická strana

6

2,65

10.

Strana zdravého rozumu

1

0,44

Dokončeny zahradnické úpravy
crossové dráhy

V průběhu roku 2006 byla v rámci výstavby tzv. multifunkčního sportoviště
11.-13. SDŢ - Strana důstojného ţivota
0
0
za trafostanicí u koupaliště, vybudována
také dráha pro crossová kola. Kvůli vý11.-13. Pravý blok
0
0
stavbě dráhy byl výrazně narušen břeh,
který tvořil přirozenou hranici sportoKandidáti s větším počtem preferenčních hlasů: Vlastimil Dlab (KSČM) - 21, Václav
višť. Narušený svah začal trpět výrazDobeš (KSČM) - 16, Otakar Ruml (KSČM) - 12, Pavel Šubr (SNK - ED) - 11, Martina nou vodní erozí a na několika místech
Berdychová (SNK - ED) - 6, Vladimír Dryml (ČSSD) - 5, Rostislav Jireš (ČSSD) - 4 došlo k drobným sesuvům půdy.
11.-13. Republikání - SPR RSČ

0

0

Z redakční pošty: Láska k rodu a rodišti je zároveň láskou k vlasti!
Přinášíme Vám příspěvek naší
spoluobčanky, která si však přála zůstat v
anonymitě:
Je srdce lidské takové, že se musí
vracet. Vracíme se, tuláci života, po zarostlých pěšinkách minulých dní, ke svým
starým láskám mladých let. Vracíme se k
domovu, v náruč rodného kraje.
Musíme se vracet, ke kořenům
svým, k matkám a polím, jež osiřely. Návrat je zákonem. Návrat k tichým vsím,
širokým lesům, úzkým políčkům a nízkým
krovům našich domků.
POZVÁNKA:MIKROREGIONÁLNÍ
TURNAJ ŢÁKŮ VE FLORBALE
Lázeňský mikroregion pořádá 2.12.2008
pro ţáky ZŠ a 4.12.2008 pro ţákyně v
Nové Pace turnaj obcí mikroregionu ve
florbale. Soutěţ je určena pro neregistrované. V případě zájmu ze strany hráčů,
postaví Mlázovice své druţstvo. Účast na
turnaji je bezplatná, zajištěna je i bezplatná doprava. Všichni zájemci se mohou
hlásit na Obecním úřadě v Mlázovicích,
za Mlázovice mohou nastoupit i vaši spoluţáci nebo kamarádi z jiných obcí.

Když podzim zhořkne ocúnem,
srdce se rádo zatoulá vonnými pěšinkami
jara a mileneckou láskou, třeba zhrzenou
a třeba často s hořkou vzpomínkou, ale
vracíme se přesto rádi
.
Vždyť zde žilo, radovalo se a trpělo
naše mládí, zde brali jsme sílu do svých
paží a živný vzduch do svých plic k bojím
a zápasům bojovaným často daleko za
posledními mezemi našich polí.
Věříme a cítíme, že okamžik shledání a kruh vřelých vzpomínek podá rtům
víno posil a vzpružení.

V rámci dotace Lázeňského mikroregionu
probíhá rekonstrukce chodníku v ulici V Sadě

Nové zastupitelstvo, které vzešlo z voleb
v roce 2006, nechtělo uvolňovat v souvislosti s tímto diskutabilním projektem
další obecní finance, na druhou stranu si
uvědomovalo, ţe je nutné provést dokončovací úpravy zabraňující moţným
škodám při dalších sesuvech zeminy.
Prvotní návrh na úpravy ze strany profesionální zahradnické firmy dosahoval
téměř 200 tisíc korun. Proto byl zamítnut a hledaly se další varianty.
V letošním roce byl návrh realizace zadán zahradní architektce Ing. Lence
Hladíkové, která loni pro městečko vypracovala projekt revitalizace veřejných
prostranství (nyní je realizován v rámci
dotace z evropských fondů).
Velmi jednoduchou a levnou metodou
zakreslením návrhu do panoramatické
fotografie, navrhla efektivní řešení. Pracovníci městečka provedli koncem října
výsadbu několika bříz a desítek keřů
(kalina, ptačí zob, svída, zimolez apod.).
Vysázené rostliny výrazně zpevní narušený svah a rovněţ zkulturní sportovní
areál. Po více neţ dvou letech tak budou
dokončeny veškeré práce v této lokalitě.

Seriál na pokračování: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY
Přinášíme vám poutavé vyprávění o historii našeho poštovního úřadu. Jeho autorem je Josef Řehák, syn zakladatele úřadu. Z historických materiálů své sbírky
zpracoval p. Ivo John. Pokračování z
minulého čísla:
Nevím, jakým způsobem to měl
otec zařízeno, ale dovídal se zpravidla o
jeho příchodu vţdy předem. Ale přece jen
se jednou přihodilo, ţe se u nás najednou
nečekaně hned po ránu objevil nějaký,
neobyčejně přísný pan komisař a otce nezastihl doma. Ve vší smůle nám ještě otec
zapomněl říci, kam jde, takţe jsme ho nemohli vyhledat a on se pak vrátil aţ kolem
poledne. Sestra Zdeňka, která tehdy otce
zastupovala, byla z toho chudinka celá
vyjukaná a nic nepomohlo, ţe se prokázala
úředním vysvědčením o zkoušce pro samostatné vedení pošty. Bylo zle, ačkoliv
vše ostatní shledal pan kontrolor v úplném
pořádku, přece jen otci zle vyčinil a uloţil
mu dokonce nějakou peněţitou pokutu.
Tátu to ovšem velmi mrzelo a z rozhovoru
rodičů jsem i já pochopil dosah této nemilé
záleţitosti.
Za nějaký čas potom, bylo to právě
o prázdninách v době ţní, kosil otec ještě
se dvěma najatými sekáči lán pšenice na
poli „za horkou“, dosti vzdáleném od obce
asi 2 km. Já jsem byl pověřen, abych jim
tam v poledne donesl oběd a nějakou tu
láhev piva na posilněnou. I kráčím si to
v předpoledním vedru pomalu přes náměstí do hostince v radnici, abych nakoupil
pivo, kdyţ tu po silnici směrem od Konecchlumí přihrčel pěkný otevřený kočár,
taţený dvěma bujnými vraníky a zastavil
na náměstí nedaleko mě. Mohl jsem oči
nechat na tak pěkném páru koní, přiloudám se proto blíţe a tu z nitra kočáru se
vyhoupl obtloustlý pán s kulatým bříškem
ve ţlutých koţených kamaších a zeleném
kloboučku a za ním druhý, hubený
v šosatém tmavém kabátě s přísnou asketickou tváří. Tlouštík utírá si kapesníkem
zpocené čelo a povídá: „Sákra, to mně
nějak vyschlo v krku, ţízeň mám jako
trám“ a obrátiv se ke mně povídá:
„Chlapče, kdepak tady mají dobré pivo?“
„To nemusíte chodit daleko, povídám,
tady naproti na radnici mají pivo jako
křen!“ „ A kde je tady pošta?“ ptá se mě
ten druhý a kdyţ jsem mu udal směr, vmísil se do toho opět onen tlouštík: „ No napřed se trochu posilníme, na to ostatní je
času dost, však si to i pak můţete na poště
ještě pořádně prohlídnout.“ Nařídil pak

něco kočímu, vzal toho druhého pod paţi a
jiţ oba kráčeli k otevřeným dveřím radnice, kde je vítal a dále zval hostinský, dobrý
známý mého otce.
Ve mne ale hrklo a v duchu si povídám: „Hrome, to bude jistě zas nějaký
ten komisař a táta je daleko na poli, z toho
bude zas průšvih, tady je třeba rychle něco
podniknout. Tedy honem za hostinským,
koupit pivo a zároveň jsem jej rychle informoval o situaci, ţe bude záleţet na
něm, aby hosty zdrţel co nejdéle. Pak
poklusem domů, kde právě postilion po
svém příjezdu od vlaku vypřahal Lindu.
Hned mně blesklo hlavou, ţe nejrychleji se
za tátou dostanu na Lindě. Několika slovy
jsem postilionovi vyloţil situaci, on chtěl
něco namítat, ale já jiţ rychle sundal
s Lindy postroj, opratě svázal do uzlu a jen
tak bez sedla, neb na dlouhé sedlání jiţ
nebyl čas, jsem se na ní vyhoupl, opratě

přes pole vykročil k domovu.
Já byl tak trochu zklamán jeho klidným postojem k celé věci, neb jsem očekával alespoň pár slov uznání za svou iniciativu. Chvilku jsem tu ještě rozprávěl
s obědvajícími sekáči a nechal Lindu popást na sousedním šťavnatém jeteli a pak
opravdu jen krokem, abych snad Bůh
chraň ještě tátu nedohonil, jsem jel domů.
Cestou jsem přemítal, jak to dopadne a zda
táta přišel domů včas.
Doma se nic zvláštního nedělo a
kdyţ jsem odevzdal Lindu do péče postiliona, zahlédl jsem tátu v kanceláři jiţ úřadujícího u svého stolu, zatím jen ve společnosti pomocnice Emči. Sedl jsem si
tedy před poštou na sedánek „na číhanou“,
ale trvalo to ještě hezkou chvilku, neţ se
nahoře v záhybu ulice objevili mně známí
pánové, pomalu kráčející k nám. Hostinský tedy vystihl situaci a zdrţel je při pěnivém moku hodně dlouho. Okamţitě jsem vyrozuměl tátu, který jim
vyšel ven vstříc, zatím
co já jsem se vytratil do
pozadí, ale tak, abych
mohl sledovat, co se
bude dít dál.
A tu vidím, jak
onen tlouštík, který jak
jsem pak zjistil, byl
správce velkostatku
z Kovače, hrne se
k tátovi, potřásá mu
rukou a představuje
Na společné fotografii občanů z okolí malého náměstí
toho druhého: „Tak vám
( z roku 1940) je druhý zprava pošťák Josef Buřil
pane poštmistře tady
vedu pana X z Jičína,
v jedné a košík s aprovisací ve druhé ruce, který si chce prohlédnout vzorky toho vavyrazil jsem prudce za svým cílem. Lindě šeho semínka a potřeboval by také nějaký
se z počátku nechtělo, ale kdyţ jsem ji mák – tak jsem ho sem od vlaku svezl napoplácal po krku a pobídl ji několikerým ším kočárem.“
mlasknutím, dala se po měkké travnaté
A ve mně teď hrklo podruhé: Tak
cestě i do cvalu, takţe jsem byl záhy u on to teda není ţádný komisař, ale nějaký
cíle.
obchodník a já jsem tátu zbytečně vystrašil
Táta, kdyţ mě z dálky uviděl, pře- – no to bude pěkná mela! Ale dopadlo to
kvapením div kosu nepustil a zle se na dobře, neb po delším jednání u nás, hlavně
mne kabonil. Rychle jsem tedy ze sebe nahoře v prostorách půdy, kde bylo semínvysypal důvod svého náhlého příjezdu ko uloţeno, vyschlo jim v tom horku jistě
v domnění, jak se tátovi zavděčím. Ale on opět značně v krku a vrátili se pak
se jen na okamţik zamyslil a podotkl: v doprovodu mého otce zpět do radnice,
„Víš, nějak se mně to nezdá – no však kde asi při dobrém doušku zpečetili uzauvidíme! Ale Lindu jsi sem kvůli tomu vřený obchod. A obchod to byl jistě dobrý,
hnát nemusel a teď pomalu krokem domů, neb otec, kdyţ se vrátil s večerem domů
je bez tak celá zpocená.“ Domluvil se pak s úsměvem mně povídá: „ No s tím kominěkolika slovy ještě se svými sekáči a pak sařem jsi to pořádně poplet, ale přece jen
přece jen rázným krokem nejkratší cestou to stálo za to, ţe jsi pro mě přijel.“
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