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Zastupitelé schválili žádost o bezúplatný převod kostela na obec

MĚSTEČKO CHCE ZÍSKAT KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Zastupitelé schválili ţádost o
bezúplatný převod nejvýznamnější
kulturní památky městečka do jeho
vlastnictví. Chtějí se o ni lépe starat a
pokusit se sehnat více peněz na potřebné opravy.
Mlázovický kostel je významnou,
státem uznanou, kulturní památkou a také
jednou z hlavních architektonických dominant obce. Díky řadě oprav, které byly
provedeny v posledních deseti letech
(fasáda, nátěry střech, opravy oken, opravy interiéru, apod.), je v relativně uspokojivém stavu. Obec byla hlavním organizátorem prací a také významným finančním
přispívatelem.
Již nyní se však objevuje řada dalších zásahů, které bude v dohledné době
potřeba vykonat, aby nedošlo k rychlému
poškození dnešní podoby kostela. Protože
však církev nemá dostatek finančních
prostředků ani administrativních sil na
jejich zajištění, je zřejmé, že bez zásahu

městečka to nepůjde. Proto se zastupitelé
rozhodli, že požádají Královéhradecké
biskupství, které je právním správcem
objektu, aby ho bezúplatně převedlo na
městys Mlázovice. Po jednání s církevními představiteli se zdá, že tato varianta

bude přijata a dojde k její realizaci. Tři
obdobné případy byly již v našem kraji v
minulosti realizovány.

Nový chodník „V Sadě“ jiţ slouţí občanům
Těsně před příchodem sněhu
dokončili stavbaři rekonstrukci chodníku v ulici „V Sadě“. Na akci obdrţely
Mlázovice dotaci od Lázeňského mikroregionu.
V letošním roce obdržel Lázeňský
mikroregion, jehož jsme členem, dotaci z
krajského Programu obnovy venkova na
úpravu veřejných prostranství. Mlázovice
uspěly se svým projektem v rámci mikroregionu a obdržely částku 51.000 Kč.
Zastupitelstvo vybralo rekonstrukci chodníku v ulici „V Sadě“. Důvodem výběru
byl špatný stav chodníkového tělesa i
vedení veřejného osvětlení, které by bylo
nutné stejně ve starém chodníku vyměnit
při rozsáhlých výkopových pracech. V
neposlední řadě bylo důležité, že v daném
území jsou vyřešeny veškeré inženýrské
sítě, které jsou položeny v zemi a v dohledné době se již nepředpokládájí žádné
další zásahy.
Městečko k získané částce z dotace přidalo zhruba 50.000 Kč a byla prove-

dena výměna obrubníků a chodník
předlážděn zámkovou dlažbou. Samozřejmostí jsou snížené vjezdy a bezbariérové
vstupy. V rámci rekonstrukce došlo také
k výměně poškozeného kabelového vedení veřejného osvětlení a ulice se dočkala
nových elegantních svítidel.

Neznamená to však, že městečko
bude financovat opravy kostela na úkor
jiných investic. Chceme se snažit maximálně využít veškeré dotační zdroje na
získání finančních prostředků na restaurátorské zásahy a opravy. Již nyní víme, že
v dohledné době bude třeba provést výměnu dosluhující eternitové střechy, výměnu oken, zajistit sanaci proti zemní
vlhkosti či řešit opravu obvodové zdi. V
případě, že budeme při získávání dotací
úspěšní, budeme provádět rekonstrukci,
pokud ne, počkáme na příznivější roky.
Pokud by však kostel zůstal ve
vlastnictví bělohradské farnosti, výraznějších oprav by se pravděpodobně nedočkal
a postupně by došlo k jeho citelnému
chátrání. Městečko chce tuto situaci řešit
relativně včas, ne za pár let, kdy bude
řada prvků v havarijním stavu. Naší výraznou snahou je zachovat toto kulturní
dědictví i pro další generace.

DĚTI S LAMPIÓNY
PROŠLY MĚSTEČKEM
Ve čtvrtek 6.11.2008 patřil podvečer dětem, které okusily atmosféru lampionového průvodu pořádaného místní mateřskou školou.
Sraz tak trochu utajeného průvodu
měly děti i s rodiči v půl páté odpoledne na
zahradě mateřské školky. Kromě dětí školkových dorazilo i mnoho starších, které se
těšily na večerní procházku za svitu svíček.
Než se úplně setmělo, připravily paní učitelky pro děti krátký program. A pak již
všichni zažehli lampióny a vyrazili na pochod po městečku. Pro malé děti to byl
velký zážitek, některé byly jen trochu
smutné, že na ně nečekal schovaný poklad
jako v minulých letech.

Prodej stavebních parcel v areálu bývalé Cihelny zahájen
Zastupitelstvo městečka, které
vzešlo z voleb koncem roku 2006 slíbilo, ţe se bude snaţit maximálně urychlit přípravu nové oblasti pro individuální výstavbu rodinných domů v areálu
bývalé Cihelny.
Po dvou letech se slib naplňuje.
V lokalitě je připraveno 13 parcel určených k výstavbě. Kaţdý pozemek má
připojení na kanalizaci, vodovod, elektro, plyn a telefon/data. V Cihelně došlo k výkupu pozemků, rozsáhlé projekční činnosti, odklizení stovek tun
suti a zeminy a kultivaci terénu.
Některé sítě se ještě dobudovávají, ale do podepsání smluv budou dokončeny. Území má rovněž vyprojektované
komunikace, chodníky, parkoviště a zelené plochy. Jejich realizace závisí na tempu stavby nových domů.
Zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání vyhlásilo záměry prodejů
těchto parcel (1. kolo) s následujícími
podmínkami :
- v prvním kole se bude moci ucházet o
nákup pozemků pouze:
a) žadatel, který má v obci Mlázovice
trvalý pobyt minimálně 6 měsíců před
dnem vyhlášení záměru prodeje
b) žadatel, který v minulosti měl v obci
Mlázovice alespoň 60 měsíců trvalý pobyt

c) žadatel, který měl nebo má alespoň 60
měsíců jakýkoliv pracovní poměr v organizaci či firmě, jejíž sídlo je na území
obce Mlázovice
d) žadatel, který vlastní v obci Mlázovice
objekt k bydlení či rekreaci
- žadatel nesmí mít v okamžiku podání
žádosti žádné finanční závazky po splatnosti vůči obci Mlázovice, zároveň nesměl mít vůči obci Mlázovice v posledních 5 letech žádné závazky po splatnosti
déle než 3 měsíce
- žadatel musí nejpozději do 10 let od
data podepsání kupní smlouvy podat žádost o kolaudaci stavby u stavebního úřadu, popř. provést obdobný relevantní
úkon, dle legislativy platné v daném období. V případě, že tak neučiní, má obec
Mlázovice předkupní právo na daný pozemek a žadatel je povinen tento pozemek do 6 měsíců od nedodržení 10ti leté
lhůty pro kolaudaci převést zpět na obec
Mlázovice, za cenu, za kterou tento pozemek získal.
- žadatel odpovídá za to, že se po kolaudaci do 3 měsíců přihlásí ve zkolaudovaném domě na daném pozemku k trvalému
pobytu v obci Mlázovice alespoň jedna
osoba a alespoň jedna osoba bude na daném pozemku evidována v evidenci obyvatel obce Mlázovice minimálně po dobu
10 let. V případě nedodržení této podmín-

ky uhradí žadatel smluvní pokutu ve výši
60.000 Kč, která bude splatná nejpozději
do 4 měsíců od data kolaudace.
- zastupitelstvo stanovilo jako vyvolávací
částku 400 Kč/m2
- prodej bude probíhat formou obálkové
metody – tzn. každý žadatel podá písemnou žádost s číslem pozemku o který má
zájem a částkou, kterou nabízí za m2. V
případě, že na daném pozemku bude jediný žadatel, za tuto cenu ho získává, budeli žadatelů na stejný pozemek více, získává jej žadatel s nejvyšší předloženou nabídkou. Pokud nabídne více žadatelů stejnou cenu na jeden pozemek, budou všichni vyzváni k předložení nové nabídky.
Tento postup bude opakován dokud nezůstane jeden žadatel s nejvyšší nabídkou.
Každý žadatel může uplatnit nabídku na
libovolný počet pozemků v pořadí od 1.
do x. Při porovnávání nabídek, bude postupováno od nejnižšího pořadového čísla
po nejvyšší. Pořadí si určí žadatel, dle
svých přání.
Uzávěrka 1. kola je vyhlášená na 10. prosince 12.00h. Své nabídky mohou zájemci předkládat do tohoto data na Obecním
úřadě v Mlázovicích. Vyhodnocení nabídek a vyhlášení výsledků 1. kola je naplánováno na veřejné zasedání zastupitelstva
městysu dne 22.12.2008.

DĚTI ROZSVÍTILY
VÁNOČNÍ STROM
Vánoce již klepou nezadržitelně na
dveře. V rámci kulturního programu byl v
sobotu 29. listopadu 2008 rozsvícen na Náměstí vánoční strom. Těšit tak bude všechny kolemjdoucí až do ledna příštího roku.
V sobotu, těsně před 17.00 hodinou, se
na Náměstí shromáždila asi stovka lidí, kteří
netrpělivě očekávali, až se rozzáří letošní vánoční strom. Ještě před tím však se zaujetím
vyslechli doprovodný kulturní program, který
si připravily děti z místní mateřské školy a sbor
ZŠ Ostroměř. Mnoho návštěvníků také využilo
možnost a zahřálo se vynikajícím svařákem
nebo čajem. Asi po půl hodině zpěvu vánočních koled k přítomným promluvila místostarostka městečka paní Zdenka Rechcíglová.
Poté se již pohledy všech upřely k rozsvícenému vánočnímu stromu.

GEOMETRICKÝ PLÁN NOVÝCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ V CIHELNĚ
Celkem třináct nových stavebních pozemků čeká na své nové majitele. Pozemky jsou
označeny číslem v oválu a jejich rozloha je od 750m2 do 1266m2. Uprostřed je plánována nová komunikace tvaru písmene „T“. Ta naváže na stávající komunikaci k Hájence naproti trafostanici. V nové zástavbě jsou naplánovány i chodníky a na jejím
okraji (naproti koupališti) parkoviště, které bude sloužit návštěvníkům sportovišť.

UPOZORNĚNÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Knihovna v Mlázovicích oznamuje svým
čtenářům, že opět obdržela početnou dávku
nových knih všech žánrů z výměnného
fondu okresní knihovny z Jičína. Dále upozorňuje čtenáře, že během vánočních svátků, v pátek 26. prosince 2008, bude
knihovna zavřená. Provoz v ostatních
dnech zůstává beze změny. Knihovna zve
všechny stálé i nové čtenáře k návštěvě.

Michal Vrabec třetí v letošním seriálu Hobbyautocrossu
Premiérový start v letošním ročníku prestiţního terénního závodu plechových vozidel KOSICE CUP 2008
vynesl mlázovického jezdce na fantastické třetí místo.
Klukovský sen a touha změřit svoje schopnosti s ostatními, dovedly Michala na start seriálu závodů Hobbyautocrossu, který se jezdí již řadu sezón pod názvem KOSICE CUP. Na začátku byla
holá karoserie a plány Michala Vrabce,
Standy Hanuše a Renka Vaníčka o stavbě
auta, které bude vyhrávat. A tak začali
dávat dohromady soutěžní speciál postavený z VW Golf, s motorem 1.8 a karburátory DELLORTO. Proces to byl velmi
obtížný, obětovali mu nespočet hodin, jak
při stavbě, tak při podpoře jezdce během
závodů. Řadu konstrukčních prvků museli vymyslet, výrazným omezením také
byly finance.
KOSICE CUP 2008 se skládal z 9
samostatných závodů, které se jely na
drahách ve Štikově, Dolním Bousově,
Kosicích, Dobřanech a Humpolci. V soutěžním poli byli vidět závodníci prakticky
z celé republiky, protože se jedná o nejprestižnější závod svého druhu. Celý podnik je rozdělen do několika kategorií,
včetně rarit jako jsou závody dětí od pěti
let, trabantů či speciálních bugin. Celkem

se každého závodu účastnilo vždy přes
sto soutěžících.
Michal startoval v královské kategorii plechových vozů nad 1600 ccm, v
konkurenci patnácti jezdců. Zpočátku
hlavně poznával tratě, pozoroval taktiku
soupeřů a dolaďoval vůz, ale již brzy se
stal jedním z předních závodníků. A to i
přes značný handicap v malém výkonu
svého vozu, který doháněl vynikající
technikou své jízdy. Vyhovovaly mu především menší tratě a špatné počasí, které
snižovaly rozdíly ve výkonech strojů a
upřednostňovaly umění řidiče. Zpočátku
si myslel, že auto celou soutěž nevydrží.
Do cíle však nedorazil pouze jedenkrát,
kvůli technické poruše svého speciálu.
V celkovém hodnocení soutěží
obsadil, hned při své první účasti, fantastické třetí místo. Podle jeho slov je odměnou všem lidem, kteří se podíleli na jeho
přípravě. Zaměstnavateli, který ho uvolňoval na závody, technikům stavějícím
vůz a hlavně také sponzorům (Pneuservis
Šárovcova Lhota, VW Broukmann servis
Stanislav Hanuš, Ovocnář Jaroslav Berný, Zakázkové truhlářství Najman, Škoda
Motorsport René Vaníček, Stanislav Hanuš – VOTOP, Grafip, Kovovýroba Milan Vozár - Čistěves, LIQUI MOLY a
Pila Hartman), kteří poskytli nemalé fi-

nanční prostředky a bez jejichž pomoci
by nemohl startovat.
Již nyní probíhají přípravy na další
sezónu. Pokud se podaří sehnat peníze,
uvidíme Michala opět na startu. Po letošním roce nemůže být cílem nic jiného než
umístnění na stupních vítězů.

Michal přebírá na slavnostním vyhlášení
pohár za třetí místo

ZDENĚK GABRIEL OBDRŢEL
VÝZNAMNÉ VYZNAMENÁNÍ

HASIČI ZÍSKALI DOTACI
OD KRAJE NA VYBAVENÍ

12. listopadu 2008 převzal starosta
SDH Mlázovice, v republikovém centru
hasičského hnutí v Přibyslavi, nejvyšší
vyznamenání pro dobrovolné hasiče –
„Zasloužilý hasič“.
Celorepublikové orgány dobrovolných hasičů ocenily dlouholetou obětavou práci pana Gabriela, kterou odvádí
pro dobrovolné hasiče. Ocenění převzal
společně s dvacítkou dalších z celé ČR a
také se třemi hasiči, kteří dostali medaili
za záchranu lidského života. Ceremoniálu
se zúčastnil také starosta městečka, p.
Tomáš Komárek, starostka okresního
sdružení hasičů, pí. Eva Šteinerová a člen
výboru SDH, p. Josef Číp. Součástí slavnostního odpoledne byla také prohlídka
hasičského muzea na Přibyslavském zámku a beseda s představiteli hasičského
hnutí.
Městečko Mlázovice se tímto připojuje ke gratulantům. Za to, že Zdeněk
Gabriel věnuje spoustu svého volného
času na zajištění připravenosti místního
sboru, jak po technické, tak personální
stránce, mu patří velký dík.

Městečko obdrželo dotaci od Královéhradeckého kraje na vybavení pro
SDH. Pořízena byla elektrocentrála a
plovoucí čerpadlo.
Hasičský záchranný sbor ČR vypsal grant na technické vybavení pro sbory dobrovolných hasičů. Městečko uspělo
se svojí žádostí u Královéhradeckého
kraje, který tento grant spravoval, a obdrželo 55.000 Kč. Za tyto prostředky pořídilo pro SDH Mlázovice kvalitní elektrocentrálu HONDA, která bude sloužit při
zásazích hasičů i běžné údržbě a zároveň
bude k dispozici i pro potřeby městečka.
Dalším přírůstkem technických
prostředků je plovoucí čerpadlo s motorem HONDA. Speciální technologie
umožňuje odčerpávat vodu z hladiny o
výšce pouhých 1,5 cm. Ideální je tak pro
čerpání vody ze sklepů a dalších uzavřených zaplavených prostor. Slouží i pro
dopravu vody na delší vzdálenosti nebo v
lesních porostech.
Obě zařízení používají i profesionální sbory a pro naše hasiče budou znamenat významné pomocníky v jejich práci.

Starosta SDH Mlázovice dostává z rukou
náměstka Sdružení hasičů Čech a Moravy
vyznamenání „ZASLOUŽILÝ HASIČ“

Mlázovičtí hasiči již mají k dispozici špičkovou elektrocentrálu a plovoucí čerpadlo

Proběhlo 17. veřejné zasedání zastupitelstva městysu
V pondělí 10. listopadu 2008 proběhlo 17. veřejné zasedání zastupitelstva našeho městečka. Přinášíme zajímavé body z programu jednání:
1. Byl vyhlášen záměr prodeje nových stavebních parcel v areálu bývalé Cihelny.
Po dvou letech příprav tak byl naplněn slib, který zastupitelstvo dalo – tedy co
nejrychleji připravit pozemky pro novou výstavbu v městečku. Vyhlášeno bylo I.
kolo prodeje, do kterého se mohou zapojit pouze „domácí“ ţadatelé. Na kaţdém
pozemku je přípojka vodovodu, kanalizace, plynu, elektro a telefon/data. Vyvolávací cena za m2 byla stanovena na 400 Kč. Prodej bude probíhat formou obálkové
metody. Uzávěrka prvního kola je stanovena na 10. prosince 2008. Bliţší informace jsou zveřejněny na úřední desce a podrobněji o nich píšeme na jiném místě.
Druhé kolo, ve kterém jiţ ţadatelé nebudou omezeni, bude vyhlášeno v lednu
2009, na prvním zasedání zastupitelstva.
2. Zastupitelé dále rozhodli, že požádají církev o bezúplatný převod Kostela Nejsvětější
trojice v Mlázovicích a příslušného pozemku, na kterém stojí, do vlastnictví městečka.
Důvodem je především fakt, že církev nemá prostředky ani přílišný zájem na údržbě a
opravách mlázovické památky, která je evidována na seznamu státem uznaných kulturních památek. Většina rekonstrukčních prací byla v minulosti provedena za výrazného
přispění obce. Bude-li kostel ve vlastnictví obce, budeme moci žádat o různé grantové
finance a aktivně ovlivňovat technický stav objektu. Zastupitelé vnímají objekt mlázovického kostela jako významnou kulturní památku, která je dominantou městečka. Přijaté rozhodnutí by mělo do budoucna zabránit chátrání stavby. Podrobněji o tomto kroku píšeme na jiném místě.
3. Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. PK 128/1 v k.ú. a obci Mlázovice
Marii a Václavu Malinovým, kteří byli jedinými zájemci za cenu 25 Kč/m2. Jedná
se o narovnání nesouladu mezi katastrální mapou a skutečností v terénu.
4. Bylo zahájeno zadávací řízení na firmu realizující III. etapu výměny oken a vstupních dveří na budově Radnice. Tato etapa navazuje na již proběhlé předchozí. Výměna
je rozčleněna z důvodu vysokých nákladů do více let. Jedná se o výběr dodavatele na
akci, která bude součástí rozpočtu na rok 2009.
5. Rovněţ bylo zahájeno zadávací řízení na dodavatele ţidlí na sál Radnice. Opět
jde o akci, která bude součástí rozpočtu na rok 2009. Dojde k výměně všech ţidlí,
stávající jsou ve velmi špatném stavu a je jich i nedostatečný počet. Plánován je
nákup 270 kvalitních, konferenčních čalouněných ţidlí, od českého výrobce.
Vzhledem k finančním nákladům je vyhlášeno zadávací řízení.
6. Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti městysu o dotaci z Programu obnovy
venkova Královehradeckého kraje pro rok 2009. Vzhledem ke změnám v poskytování
podpory z tohoto grantu není jisté, zda-li městečko se svojí žádostí uspěje (obce budou
dostávat dotaci pravděpodobně max. 1x za tři roky). Předmětem žádosti je projekt rekonstrukce požární nádrže, která je ve špatném technickém stavu. V brzké době vyžaduje výrazné stavebně-rekonstrukční práce a dále je plánován její kompletní nátěr.
7. Schválena byla rozpočtová změna č.4/2008.
8. Zastupitelé rovněž schválili nový ceník za pronájem sálu Radnice, který bude účinný
od 1. ledna 2009. Cena za pronájem byla stanovena na 1,50 Kč/m2 a hodinu, dále nájemce zaplatí náklady na energie, dle stavu měřidel a poplatek 400 Kč z úklid. Slevu ve
výši 30% obdrží provozovatelé akcí, které budou trvat souvisle více než 1 den a 50%
slevu obdrží příspěvkové organizace a občanská sdružení mající sídlo na území městečka a dále mlázovičtí občané v případě konání svatby. Ceník byl upraven tak, aby odpovídal současné situaci na trhu a odrážel náklady investované do rekonstrukce sálu.
Vzhledem k oddělení sítí a instalací měřidel pro vodu, plyn i elektro, lze nyní i přesně
měřit energie spotřebované na jednotlivých akcích.
9. Zastupitelstvo rovněţ schválilo smlouvu s Královehradeckým krajem o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z grantu HZS na vybavení pro SDH Mlázovice ve
výši 55.000 Kč, která bude pouţita na nákup elektrocentrály plovoucího čerpadla
pro místní hasiče.
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KALENDÁŘ AKCÍ PROSINEC 2008
Poslední měsíc v roce poskytuje každoročně nepřeberné množství kulturních a společenských akcí. Zde je nabídka některých z
nich, které jsou pro vás připraveny na půdě
našeho městečka:
4.12.2008 (čtvrtek) - V jídelně mlázovické
Radnice vystoupí od 19.00h ženský pěvecký sbor z Lázní Bělohrad, pod vedením
sbormistra Zdeňka Prchala s kulturním
pásmem nazvaným „Předvánoční zastavení“. Vstup je volný.
6.12.2008 (sobota) - Na sále Radnice je
připravena mikulášská nadílka pro děti.
Kromě Mikuláše a čertů se mohou děti
těšit na diskotéku Mirka Dvořáka, řadu
soutěží, her a tancování. Mirek opět pozval
tanečníka Petra Pika, který se do Mlázovic
moc těší a během akce bude prodávat svůj
kalendář, jehož výtěžek půjde na charitativní účely. Program začíná ve 13.30h.
12.12 - 14.12.2008 - Na sále Radnice pořádají dobrovolníci z našich řad již čtvrtý
ročník „Vánoční výstavy“. Otevřeno bude
v pátek od 15h do 20h, v sobotu od 10h do
20h, v neděli od 10h do 14h. K vidění budou Betlémy, adventní věnce, ozdoby, perníčky, výrobky s vánoční tematikou, ale i
papírové modely, zajímavé sbírky a mnoho
dalšího. Můžete se těšit i na tradiční vystoupení loutkového divadélka v podání
obyvatel místního Domova důchodců, kteří
pro vás nacvičují dvě zbrusu nové pohádky. Představení se koná v sobotu od 14h.
Pro malé i velké bude připravena dílnička,
kde si budou moci vyrobit ozdoby z papíru
či napsat dopis Ježíškovi. Pořadatelé výstavy prosí všechny zájemce: Protože nechtějí, aby byly vystavované exponáty stále
stejné, rádi vystaví i vaše výrobky, výšivky, betlémy, staré ozdoby i jiné věci, které
by ostatní rádi viděli a navodili by tu pravou vánoční atmosféru. Zapůjčení exponátů můžete nabídnout paní Zdence Rechcíglové nebo panu Liboru Šimůnkovi, do 5.
prosince 2008. Pořadatelé děkují za pomoc.
19.12.2008 (pátek) - Kino Radnice Mlázovice zve své diváky na Hřebejkovu komedii NESTYDA, kterou natočil podle předlohy Michala Viewegha. Příběh moderátora, který chce za každou cenu změnit svůj
nudný život. I když si budoval kariéru a
rodinu, náhle neví, co chce. A tak začíná
ve středním věku blbnout. Snímek uvidíte
v našem kině od 20.00h.
22.12.2008 (pondělí) - od 19.00h proběhne
v jídelně Radnice 18. veřejné zasedání
zastupitelstva městysu. Program jednání je
upřesněn na úřední desce a webových
stránkách obce.
25.12.2008 (čtvrtek) - od 20.00h začíná na
sále Radnice tradiční Štěpánská zábava. O
hudební doprovod se postará skupina VOKAP–SERVIS.
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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:

Poţár
Jednoho letního dne, právě
v poledne, když celá rodina dlela u oběda,
rozlehly se po Mlázovicích kvílivé zvuky
hasičské trubky. Vyběhli jsme všichni
rychle ven, kde již byl silně cítit kouř a tu
jsme s hrůzou spatřili, že třetí dům v ulici
naší pošty je v jednom plameni, který
vysoko šlehal ze střechy hořícího domku
ku kouřem zahalené obloze. Majitelé domku byli někde na poli a před hořícím stavením jen zděšeně pobíhali dva jejich plačící
synkové školního věku, moji spolužáci.
Ochotní a obětaví sousedé hned
počali z přízemí domku vynášet, co se dalo
a z chléva vyvedli zděšeně bučící kravku
s telátkem. A již tu také byli příslušníci
dobrovolného hasičského sboru se stříkačkou a ujali se hašení požáru. Ale jejich
práce zdála se marná, oheň se šířil neobyčejně rychle a zachvátil již i celé přízemí
domku, přesto, že vody bylo v nedalekém
potoku dost. Hadice stříkačky chrlily do
plamenů spoustu vody, ale přesto nestačily
rozběsněný živel zdolat. Vzduchem poletovalo tisíce žhavých jisker, které východní, i když nepříliš silný vítr zanášel směrem k vedlejšímu stavení a dále i k naší
poště. Ale nejhorší na věci bylo, že u obou
těchto budov, tedy i u naší pošty byly dřevěné stodoly, kryté slaměnými došky, oddělené od obytných stavení jen dvory, což
značnou měrou zvyšovalo možnost dalšího
rozšíření požáru.
Ještě nikdy jsem neviděl svého tátu
v takovém rozčílení, jako v této chvíli.
Zároveň řešil však danou situaci duchapřítomně, energickým zásahem, v čemž mu
pomáhala i celá rodina. Všechny peníze,
poštovní známky a jiné cennosti byly okamžitě složeny do okované bedny a dopraveny do bezpečí na obecní úřad. Dramatické okamžiky vyvrcholily, když na střechách obou stodol počaly se objevovat od
zalétlých jisker doutnající místa, jako
předzvěst dalšího rozšíření ohně.
Mezitím dorazili k ohni na pomoc
však i další hasiči ze sousední obce Chotče
a oba hasičské sbory i s ostatními pomáhajícími sousedy zaměřily své úsilí
k záchraně obou stodol. Doutnající ohniska hasily a tlumily neohroženě přímo na
střechách ohrožených stodol pomocí mokrých hadrů na dlouhých tyčích. Přitom
došlo i k úrazu jednoho příliš odvážného

hasiče, který po již mokré střeše sklouzl a
spadl na tvrdou zem a pádem utrpěl lehký,
ne však životu nebezpečný otřes mozku.
Společnému úsilí všech těchto obětavých lidí podařilo se konečně trvale zabránit dalšímu šíření ohně a zkáze obou
stodol. Za to stavení, kde požár vznikl,
lehlo popelem do základu. Příčina požáru
se přesně nezjistila, přisuzovala se však
ztrouchnivělému, již delší dobu doutnajícímu trámu poblíž komína. Škoda byla
z větší části kryta pojištěním a postižený si
brzo sousedskou svépomocí vybudoval
nový, lepší domov.

Vánoce
K vánočním svátkům na staré poště vížou mě vzpomínky ty nejhezčí a
v celém svém dalším životě neprožíval
jsem již nikdy slavnostnějších a radostnějších.
I samo počasí bývalo tehdy před
Vánoci jak má být. Opravdová zima se
svými půvaby v podobě bělostné třpytivé
sněhové pokrývky, jež halila celý širý kraj
i čarokrásných exotických květů, které
kouzelník mráz kreslil na okna příbytků,
která poskytovala jaksi slavnostní rámec a
zvyšovala poesii těchto nejoblíbenějších
svátků v roce.
Na štědrý den započal u nás sváteční akt hned po příjezdu poštovních saní od
večerního vlaku, jež oznamovaly svůj příjezd veselým, neobyčejně harmonicky
sladěným zvukem rolniček, upevněných
na postroji naší Lindy.
V „parádním pokoji“ u vysoké,
slavnostně vyzdobené a zářící jedle sešla
se vždy nejen celá rodina, ale i všichni
pracovníci pošty, všichni, kdo měli k poště
nějaký vztah. Pod stromkem kupilo se
vždy množství pečlivě zabalených a jmenovkami opatřených dárků pro každého
z přítomných.
Po krátké modlitbě zanotoval otec
svým příjemným barytonem svoji oblíbenou koledu: „Slyšte, slyšte pastuškové--- ,
ostatní se přidali a tak slavnostní ovzduší
rozezvučelo se písněmi několika vánočních koled, zatím co my děti jsme již hořely nedočkavostí z toužebně očekávaných
dárků. Konečně jsme se dočkali a sama
naše drahá máma v roli hostitelky se ujala
rozdávání dárků, pohladíc přitom každého
svým milým úsměvem. Projevy radosti a
nadšení z pěkných dárků sváteční nálada
pak vyvrcholila.
Pak následovala štědrovečerní bohatá večeře, při níž nechyběl ani tradiční
vánoční kapr, kterého nám vždy posílal
otcův známý z chlumeckých rybníků. Po

ní se pak sedělo ještě dlouho do noci a
došly svého uplatnění staré vánoční zvyky,
jako rozkrajování jablka, lití olova, pouštění ořechových skořápek na vodu coby loďky aj. Otec pak odešel ještě do stáje, aby
naložil zvláštní vánoční nadílku obroku
Lindě, i domácí kravce Plavce. Přitom
musím se zmínit ještě o jedné zvyklosti,
která svědčí o dobrotě jeho srdce. Vzpomínal vždy v tento den svých kolegů pošťáků
ve vlakové ambulanci a litoval je, že nemohou trávit tento večer se svými rodinami. Posílal jim proto v tento den po našem
postilionovi naši domácí velikou a do
zlatova upečenou vánočku a lahvičku něčeho „ostřejšího“ na přilepšenou.
Jakmile po 11 hodině se rozezvučely zvony mlázovického kostelíka, zvoucí na půlnoční mši, zvedla se celá rodina od stolu,
aby se zúčastnila této obzvláště slavnostní
zpívané mše, v níž za velebného zvuku
varhan zazněly všechny ty staré, krásné
vánoční písně a koledy, v duchu dávné
tradice populárního hudebníka a hudebního skladatele Jana Josefa Dusíka, mlázovického rodáka.
Konec vyprávění Josefa Řeháka
(dále se můžete těšit na krátké pokračování, jehož autorem je Ivo John)

Poslední poštovní postilion Pavel Lánský
se svoji početnou rodinou na dvorku u
svého domu. Vedle něho stojí jeho nejstarší syn Miloslav (nar. 1926), který byl
8.5.1945 ve 12 hodin smrtelně postřelen
německým vojákem v Konecchlumí, u
poštovního úřadu.

