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MLÁZOVICE OTEVŘELY SPORTOVIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 

 Špičkové sportoviště namísto 

zchátralého kurtu mají nyní k dispozici 

obyvatelé a návštěvníci městečka. Mlá-

zovice dokončily rekonstrukci na je-

jímţ konci je nové hřiště pro tenis, vo-

lejbal a nohejbal. Akci finančně podpo-

řil Královéhradecký kraj.  

 Ještě na jaře letošního roku to byla 

nevzhledná a zapomenutá plocha. Pro-

padlý asfalt, shnilý plot a vrstva bláta  jen 

vzdáleně připomínaly bývalé hřiště, na 

které se kdysi stály fronty a tvořil pořad-

ník. Zastupitelé chtěli vrátit sportovišti 

zašlou slávu a vytvořit odpovídající pod-

mínky pro sportovní vyţití. Proto vznikl 

projekt jeho rekonstrukce. Tento projekt 

patřil mezi několik úspěšných v letošním 

kole krajského grantu odboru školství a 

Královéhradecký kraj jej podpořil část-

kou 200 000 Kč. I díky této finanční pod-

poře byla celá akce realizována.   

 Největším problémem se ukázal 

starý asfalt, jehoţ síla místy dosahovala 

aţ 30 cm. Technika nedokázala povrch 

odstranit, a tak přišla na řadu silniční fré-

za, která povrch rozmělnila. Ze získaného 

materiálu byla zrecyklována cesta k Há-

jence. Plocha hřiště byla rozšířena tak, 

aby odpovídala normě na tenisový kurt, 

osazeny byly obrubníky a výrazné úpravy 

se dočkala i podkladní pláň. Po zhutnění 

a navezení velkého objemu štěrku, který 

tvoří propustné podloţí, byla nataţena 

vrchní vrstva kamenného prachu. Vzhle-

dem ke zpoţdění, které způsobil problém 

s odstraněním asfaltu, pracovali dělníci 

na stavbě s vypětím všech sil i za svitu 

halogenových reflektorů. Harmonogram 

akce bylo nutné dodrţet.    

 Poté přišlo na řadu pokládání umě-

lého koberce, který pochází z renomova-

né továrny v Belgii. Při jeho výběru byla 

zohledněna jak cena, tak především vlast-

nosti, údrţba a ţivotnost. Odmítnuta byla 

levná náhraţka z asijských zemí. Vybra-

ný povrch DLW Forte 2020 se svými 

vlastnostmi velmi blíţí antuce, je však 

téměř bezúdrţbový. Pokládku koberce 

zajistila firma Sibera System, která patří 

mezi nejlepší v oboru. Mimo jiné zajišťu-

je povrchy pro česky Davis-Cupový te-

am, stavěla Štvanici, Strahov, Letnou a 

stovky dalších sportovišť v celé zemi. 

Součástí dodávky byla i výbava sporto-

viště – sítě, kůly, koště, apod. Vše je při-

praveno tak, ţe před kaţdou hrou lze leh-

ce vyměnit kůly i síť pro daný typ sportu.

 Jako poslední byl vybudován nový 

plot. Hřiště je koncipováno jako bezplat-

né, veřejně přístupné. Pro zachování po-

řádku je zamykáno. Klíče je moţné vy-

půjčit na obecním úřadě, v restauraci 

Radnice a v letních měsících v občerstve-

ní na koupališti. Mlázovice provedenou 

rekonstrukcí získaly špičkové sportoviště, 

s povinností minimální údrţby, vynikají-

cími parametry a předpokládanou ţivot-

ností přesahující 30 let. Obyvatelům a 

návštěvníkům městečka se výrazně rozší-

řily moţnosti vyuţití volného času. 

Občané mají zdarma k dispozici nové hřiště v areálu u koupaliště 

 Městečko se můţe pochlubit 

velkou zajímavostí. Více neţ tři desítky 

domů zdobí zbrusu nové tabule se zají-

mavými fragmenty z jejich historie. 

Nyní byla dokončena jejich výměna a 

doplnění.   
 Více neţ rok trvala výměna turis-

tických tabulí na řadě mlázovických do-

mů. Tabule jsou jiţ od sedmdesátých let 

minulého století významnou atrakcí pro 

návštěvníky našeho městečka. Informují 

o řadě zajímavých historických událostí a 

o ţivotě důleţitých osobností našeho 

městečka i jeho hostů. Drtivá většina 

majitelů domů, které tabule nesou, pova-

ţuje za velkou prestiţ, ţe právě v jejich 

domě se v minulosti událo něco zajíma-

vého nebo významného.  

 Většina z tabulek byla umístěna 

na domy před více neţ třiceti lety. Jejich 

doplnění poté probíhalo ještě v osmdesá-

tých letech. A protoţe zub času hlodá 

neúprosně, přestávalo být písmo čitelné. 

Proto se zastupitelstvo počátkem roku 

2008 rozhodlo, ţe provede jejich obnovu. 

Ovšem stav tabulí rekonstrukci neumoţ-

ňoval a tak byly všechny vyrobeny zno-

vu. Kromě obnovy dosavadních, bylo 

přidáno i několik nových. Informační 

texty prošly jazykovou a gramatickou 

korekturou, mnohde byly doplněny další 

informace. Tabule byly nově vyrobeny z 

hliníku, aby nekorodovaly, text byl vyro-

ben ze speciálních fólií, které zaručují 

vysokou ţivotnost i za působení tvrdých 

povětrnostních podmínek.  

 Celkem bylo namontováno v Mlá-

zovicích a Mezihoří 34 tabulí. Podávají 

zajímavé informace o našem městečku a 

jsou jeho velkou zvláštností, která v okolí 

nemá obdobu. 

 

Turistické tabulky na domech byly kompletně vyměněny 

Pracovníci firmy Sibera Systém  

provádějí pokládku umělého koberce 



 V uplynulém roce městečko investovalo rekordní část-

ku do svého rozvoje. Mlázovice také uspěly v řadě granto-

vých programů a získaly nemalé dotace z různých zdrojů. I 

přes vysoké výdaje městečko nehospodařilo na dluh. Podívej-

me se na významné akce loňského roku. 

  

 Jako první akce minulého roku byla dokončena kompletní 

renovace radničních hodin, společně s přestavbou na chod, který 

je řízený DCF signálem. Na budově Radnice byla také provedena 

druhá etapa výměny oken řešící havarijní stav (Obecní úřad, klu-

bovny, kotelna) a řada dalších údrţbářských prací. Největší akcí 

však bylo pokračování rekonstrukce sálu, při které bylo vybudo-

váno nové topení, renovována parketová podlaha a provedeno 

nové dubové obloţení. 

  

 V průběhu roku byla dokončena kompletní projektová 

příprava na nové zástavbové území v areálu Cihelna u koupaliště 

a během podzimu byla započata stavba některých inţenýrských 

sítí. Koncem roku byl vyhlášen prodej pozemků pro domácí ţa-

datele, v lednu 2009 bude vyhlášen prodej pro ostatní zájemce. 

   

 Vzhledem k nespokojenosti některých rodičů a starosty s 

podmínkami v ZŠ Ostroměř, byla navázána dlouhodobá spolu-

práce se ZŠ Lázně Bělohrad a dále byl do Bělohradu zaveden 

nový školní autobus. Rodiče mají nyní moţnost volby, do které 

školy své děti umístí. S městem Lázně Bělohrad byla také, po 

dlouhém vyjednávání, podepsána smlouva o partnerství v oblasti 

péče o seniory města, kteří jsou umístěni v mlázovickém Domo-

vě důchodců. 

  

 1. leden 2008 znamenal také začátek revoluce v komuni-

kaci občana s úřady. Také Mlázovice se zapojily do systému 

CZECHPOINT, který umoţňuje občanům velmi zjednodušenou 

komunikaci s úřady – od 1.1.2009 jiţ tento systém zahrnuje 10 

agend. 

 

 Probíhala i zvýšená péče o veřejná prostranství – zámko-

vou dlaţbou byly zadláţděny cestičky v parku, doplněno a obno-

veno značení ulic, vyměněny a doplněny historické tabulky na 

domech, dosázena lipová alej ke hřbitovu a u rybníka, umístěny 

uvítací tabule na vjezdy do městečka, dokončeny zahradnické 

úpravy crossové dráhy, opravena silnice k Hájence, rekonstruo-

ván chodník v ulici V Sadě (z dotace Lázeňského mikroregionu), 

nainstalovány sítě proti vlaštovkám na Radnici nebo kompletně 

natřena budova koupaliště. 

 

 Významné aktivity se odehrávaly rovněţ v obecních le-

sích. Po několika vichřicích a kůrovcové kalamitě byly nově za-

lesněny velké plochy, provedena kalamitní i výchovná těţba, 

ošetřeny porosty proti plevelům, opraveny cesty, apod. 

 

 Městečku se podařilo vyřešit i řadu dlouholetých problé-

mů. Vyjednána a realizována společností ČEZ byla rekonstrukce 

nevzhledné trafostanice u kostela, po dlouhých úvahách a hledání 

vhodného investora byl prodán dům č.p.63 na náměstí, se smluv-

ními podmínkami termínu rekonstrukce, městečko také pomohlo 

při prodeji zchátralé budovy Pošty. Na budově Radnice je nain-

stalováno speciální zařízení proti zemní vlhkosti, která v ulici 

„Na Tvrzi“ výrazně poškozuje budovu. Na cestu k 

„jedenadvaceti“ byly nainstalovány jednoduché protierozní opat-

ření, aby nedocházelo ke splachu bláta a vody na silnici a do 

sklepů. Dokončena byla i oprava skladu – Poráţky a nejmenší se 

po letech dočkali nového hřiště za školkou. Díky dotaci Minister-

stva kultury byl proveden kompletní restaurátorský zásah na 

sloupu Panny Marie na náměstí, který byl v havarijním stavu. 

 Pokračovala také tvorba projektu kompletní rekonstrukce 

kanalizace a výstavby ČOV. Instalací kamery u hřbitova bylo 

zamezeno mnohaletému nelegálnímu odkládání  komunálního 

odpadu v této lokalitě. 

 

 Městečko výrazně podpořilo i místní sbor dobrovolných 

hasičů. Mimo standardních provozních prostředků obdrţeli hasiči 

dotaci na vybavení (nakoupeny byly zásahové přilby), dále byla 

pořízena motorová pila a koncem roku z dotace HZS elektrocent-

rála a plovoucí čerpadlo. Tato technika slouţí samozřejmě i pro 

běţné potřeby obce. 

 

 Obrovským přínosem pro Mlázovice byl bezesporu 

úspěch při získání dotace z evropských fondů. Tříletý projekt 

„Revitalizace veřejných prostranství“, jehoţ realizace jiţ začala, 

bude z 92,5% financován z Regionálního operačního programu 

NUTS II. 

 

 Koncem roku bylo otevřeno nové sportoviště s umělým 

povrchem, které vzniklo rekonstrukcí nefunkčního asfaltového 

kurtu. Projekt získal finanční podporu Královéhradeckého kraje. 

 

 Velká pozornost byla věnována řešení problematických 

majetkoprávních vztahů k pozemkům v katastru obce. Adminis-

trováno bylo velké mnoţství ţádostí o bezúplatný převod pozem-

ků z vlastnictví kraje, státu, Pozemkového fondu či jednotlivých 

fyzických osob. Během roku 2009 by k převodům mělo dojít. 

 

 Zkvalitnění podmínek se dočkali i klienti našeho domova 

důchodců modernizací prostor zařízení (část střechy, chodby, 

protinárazový systém, terasa, chodníky) a pořízením některého 

nového vybavení (polohovací lůţka, matrace zabraňující proleţe-

ninám, lůţkoviny, nábytek, vybavení společenské místnosti, vy-

bavení kuchyně, apod.). 

 

 Městečko samozřejmě provádělo během uplynulého roku 

řadu dalších drobných aktivit, podporovalo sportovní a kulturní 

dění i řadu akcí pro děti. Ve větší míře, oproti předchozím obdo-

bím, byla věnována péče o krajinu, zeleň a pořádek na veřejných 

prostranstvích. To bylo moţné zejména díky dvou pracovním 

místům, jejichţ náklady byly dotovány, prostřednictvím Úřadu 

práce, z Evropského sociálního fondu a prostředků Ministerstva 

práce a sociálních věcí.  

 

 Veškeré kroky, které byly v loňském roce činěny, smě-

řovaly ke zvyšování kvality ţivota v našem malebném měs-

tečku. Věříme, ţe jsme tak přispěli k Vaší větší spokojenosti a 

uvedené akce povaţujete za uţitečné. 

 

ROK 2008 V ZRCADLE MLÁZOVICKÝCH UDÁLOSTÍ 



4. ročník vánoční výstavy potěšil děti i dospělé 
 O víkendu 12. – 14. 12. 2008 se 

otevřely brány dalšího dějství vánoční 

výstavy, která byla pro návštěvníky 

připravena na sále Radnice v Mlázovi-

cích. Návštěvníci shlédli řadu zajíma-

vých exponátů, pořadatelé nezapomně-

li ani na ty nejmenší. 

 Kdyţ v roce 2005 připravilo něko-

lik nadšenců první vánoční výstavu, asi 

netušili, ţe zakládají pěknou tradici na 

dlouhé roky. Pořadatelé a náplň se sice 

mění, ale snaha připravit pro své sousedy 

zajímavé vánoční zastavení, zůstává. Po-

řadateli letošní výstavy byla rodina 

Šimůnkova, Zdena Rechcíglová a řada 

dalších dobrovolníků. To vše za podpory 

městečka. 

 Na návštěvníky čekala, ve vánoč-

ně vyzdobeném sále Radnice, řada zají-

mavých exponátů. Jiţ tradičně vystavoval 

své obrazy Jiří Otruba. Letos dostala 

prostor také velmi povedená dílka mla-

dých mlázovických výtvarníků, kteří se 

schází jiţ dva roky v krouţku šikovných 

rukou. Jejich expozici doplnil Štěpán 

Číţek. Poprvé byly k vidění plastiky Ru-

dy Huti. 

 Velice zajímavá byla rovněţ ko-

lekce vánočních výrobků obyvatel našeho 

domova důchodců nebo mlázovické foto-

grafie v podání Tomáše Čeřovského. Ten, 

společně s bratrem Jiřím, připravil ještě 

miniexpozici modelů a vzorové staveniště 

komunikací. Velká část výstavy patřila  

betlémům ze sbírek mlázo-

vických občanů. Součástí 

výstavy byla také atraktivní 

kolekce vánočních pohledů 

od roku 1900 aţ do součas-

nosti, ze sbírky pana Ivo 

Johna. Pro děti byla připra-

vena dílnička, kde mohly 

kreslit, vyrábět drobné vý-

robky nebo napsat dopis 

Jeţíškovi. Pro jejich rodiče 

byla připravena prodejní 

výstavka hraček, a tak mohli 

svým ratolestem nakoupit 

nějaký dárek. Velké ovace 

sklidilo představení divadél-

ka obyvatel mlázovického 

domova důchodců, kteří pod 

vedením Gabriely Čapouno-

vé sehráli dvě pohádky.  

 Výstava opět přilákala více neţ 

stovku návštěvníků, kteří nelitovali svůj 

čas a přišli se podívat na zajímavou expo-

zici, která vznikla za pár dní. Je dobře, ţe 

se mezi námi najdou lidé, kteří nelitují 

obětovat svůj čas na přípravu zajímavé 

akce pro druhé. 

Děti si letošní mikulášskou  nadílku opravdu uţily 
 V sobotu 6.12.2008 odpoledne se na sále Radnice konala Mikulášská besídka pro 

děti. Kromě nadílky byla pro děti připravena řada soutěţí a diskotéka Mirka Dvořáka. 

Do Mlázovic také opět zavítal Petr Pik se svými hosty. Hlavními organizátory letos byli 

manţelé Šimůnkovi a paní Rechcíglová, za podpory našeho městečka. Samozřejmě ve třech 

lidech by se taková velká akce těţko organizovala, poděkování patří i všem ostatním ochot-

ným pomocníkům. Hvězdou programu byl opět Míra Dvořák a jeho dětská diskotéka. Po-

slední dobou k Mirkovým akcím neodmyslitelně patří známé osobnosti. Ani tentokrát ne-

mohl chybět Petr Pik (Bailando) a jeho dva hosté – Karel Frýd (Big Brother) a modelka Mi-

chaela Geisslerová, známí z televizních pořadů. Návštěvu Mikuláše, Andělů a Čertů  zvládly 

děti s přehledem. Většina z nich bez zaváhání vystřihla nějakou básničku, či písničku a uţ si 

nesly balíček s několika drobnostmi. Co na tom, ţe projevené hrdinství bylo mohutně pod-

porováno maminkou či tatínkem, kteří prckům kryli záda. Co kdyby Čert ten hrozný pytel 

přece jenom pouţil. Některé místní děti měly letos nadílku dokonce třikrát. Mikuláš s dopro-

vodem zavítal v pátek do školky, poté chodil celé odpoledne a navečer po obci a navštěvoval 

děti v rodinách. Nevynechali ani obyvatele místního domova důchodců. Pro babičky a dě-

dečky je mikulášská nadílka vítaným zpestřením. Vše završila sobotní zábava. 

Divadélko v podání obyvatel Domova důchodců za-

slouženě sklidilo velké uznání 

 Ve čtvrtek 4.12.2008 v podvečer vystoupil v jídelně 

Radnice ţenský pěvecký sbor z Lázní Bělohradu. 

  Bělohradský ţenský pěvecký sbor opět zavítal do 

Mlázovic. Moţná se tímto druhým předvánočním vystoupením 

začala další pěkná místní tradice. Tento sbor, který vede bělo-

hradská učitelská legenda pan Zdeněk Prchal, má dlouholetou 

tradici. Jeho členkami jsou maminky, ale spíše jiţ babičky od 

rodin, proto je obdivuhodné, ţe si během domácích povinností 

najdou ještě čas na tuto ušlechtilou zábavu. Zvláště před Váno-

cemi, kdy mají nejvíce vystoupení.  

 Téměř hodinu trvající program byl sloţen z písní uprave-

ných pro sborový zpěv. Výběr byl velmi pestrý, zahrnoval lido-

vé písně z různých koutů Čech, populární zahraniční „sborové 

šlágry“ podané dokonce v originále – latinsky, rusky, polsky, 

ale i anglicky. Největší úspěch však sklidily písně, které sloţil 

sám pan sbormistr, například jeho populární Zvičina. Poslední 

kus posluchače přenesl zpět do předvánoční nálady, jednalo se o 

jednu z nejkrásnějších koled. Všichni diváci nadšeně tleskali, 

přídavku se však bohuţel nedočkali. Sbor jiţ měl totiţ za sebou 

jedno vystoupení v místním domově důchodců a neškolené hla-

sy se přeci jenom rychle unaví. Nezbývá, neţ se těšit zase na 

příště ☺. 

 Snad příliš práce, nebo v této době četná nachlazení, za-

bránily v tom, aby se na toto skvělé vystoupení přišlo podívat 

více lidí. Ano, nějaký škarohlíd můţe namítnout, ţe soprány 

vţdy neladily s alty, a ţe sem tam některé ze zpěvaček utekl 

nějaký ten tón, ale o to tu snad nejde. Vţdyť to jsou jedny z nás, 

obyčejné ţeny, které přes den mají svou práci a i jiné koníčky. 

To je však na tom to nejcennější, ţe mají sílu a chuť dělat ještě 

něco navíc a přinášet do lidských srdcí trochu radosti. To mé 

určitě potěšily. 

Ţenský sbor naladil diváky na vánoční notu 
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   MLÁZOVICKÁ KNIHOVNA  

  BILANCOVALA UPLYNULÝ ROK  
 

 Pravidelně vás zde informujeme o 

činnosti místní knihovny, nyní přináší-

me nejen statistické údaje o jejím provo-

zu za rok 2008. 

 Naše knihovna má 88 registrova-

ných čtenářů, coţ je cca 15% ze všech oby-

vatel městečka. Z tohoto počtu je 25 čtená-

řů ve skupině do 15ti let. 

 Za uplynulý rok si naši čtenáři vy-

půjčili celkem 4355 svazků, z toho 747 

kusů byla naučná literatura, 306 kusů při-

padá na knihy pro mládeţ a největší skupi-

nou je tradičně beletrie - 3297 kusů. 

 Během roku knihovna pět krát vyu-

ţila moţnosti přivézt si knihy z výměnné-

ho fondu jičínské Knihovny Václava Čtvrt-

ka. V souboru bylo většinou 100 aţ 200 

knih. Naši čtenáři díky tomu neměli nouzi 

ani o nejţhavější novinky na kniţním trhu. 

 Pro letošní rok se chystá velká změ-

na. Ani zdejší knihovně se nevyhnula všu-

dy přítomná digitalizace, takţe postupně 

přechází na půjčování přes počítač. Data 

budou on-line posílána do jičínské knihov-

ny, kde budou zajišťovat jejich zálohování 

a statistické zpracování. Toto vše budou 

muset absolvovat postupně všechny 

knihovny v ČR, i ty nejmenší. Pro okres 

Jičín byla naše knihovna vybrána mezi 

prvními deseti. Jedná se o pilotní projekt, 

proto má zatím řadu nedostatků, ale přesto 

doufáme, ţe časem práci knihovnic usnad-

ní. 

 Prosíme všechny naše čtenáře, aby 

nám vrátily knihy, které mají vypůjčené 

déle neţ půl roku. Je to důleţité i z hledis-

ka jejich zpracování pro nový způsob vy-

půjčování. Děkujeme. 

 Pro připomenutí: knihovna sídlí v 

budově Obecního úřadu Mlázovice. Vý-

půjční doba je kaţdý pátek od 18 do 19 

hodin. Veškeré poskytované sluţby jsou, i 

navzdory finanční krizi, stále ZDARMA. 

Přijďte nás navštívit. Rádi Vás uvidíme. 

Proběhlo 18. veřejné zasedání zastupitelstva městysu 

 Mlázovičtí radní mají napilno, a tak pouhé dva dny před Štědrým dnem, 22. 

prosince 2008, proběhlo v jídelně Radnice 18. zasedání zastupitelstva městečka. 

Přinášíme zajímavé body z obsahu jednání: 

1. Zastupitelstvo schválilo rozpočet městečka na rok 2009. Z účetního hlediska je kon-

cipován jako přebytkový o více neţ 3 miliony korun, nicméně jde pouze o dokončení 

finančního toku transakce s prodejem stavebních parcel v Cihelně. Městečko předfinan-

covalo velkou část infrastruktury v roce 2008 a finance z prodeje parcel se vrátí do 

rozpočtu aţ v roce 2009, čímţ se vyrovná pomyslná ztráta z předchozího roku. Další 

zvláštností v hospodaření, která zkresluje finance, je realizace projektu revitalizace z 

evropských fondů. I v tomto případě Mlázovice předfinancovávají jednotlivé etapy, 

příjem dotací je vţdy s časovým odstupem. Ve skutečnosti bude tedy hospodaření obce 

opět vyrovnané. 

2. Zastupitelé schválili úpravu letošního rozpočtu formou rozpočtového opatření 

č.5/2008. Reagují tím na aktuální vývoj příjmů a výdajů obecních financí. 

3. Velmi zajímavý byl bod týkající se prodeje nových stavebních parcel v areálu Cihel-

ny. V prvním kole byly prodány čtyři pozemky. Prodej probíhal formou obálkové me-

tody. Všichni zájemci dostali pěkný dárek pod stromeček – získali totiţ parcely, které 

si přáli nejvíce. Novými stavebníky se stali: Martin Kutko, Jan Tunega, Ladislav Bez-

kočka a Martin Šídlo. Další kolo prodeje bude vyhlášeno pravděpodobně v lednu. 

4. Dále zastupitelé schválili pronájem části budovy bývalé školy v Novopacké ulici 

panu Davidu Kváčovi. Prostory budou slouţit jako sklad domácích potřeb. Inten-

zivně jsou hledány moţnosti komplexnějšího vyuţití celého objektu. 

5. Schválena byla nová smlouva na pronájem obecních zemědělských pozemků místní 

Zemědělské a.s. Mlázovice, která upravuje novou výši nájemného a řeší specifické 

moţnosti výpovědi z nájmu. 

6. Zastupitelstvo vyhodnotilo zadávací řízení na firmu realizující výměnu oken a 

vstupních dveří na budově Radnice – III. etapu. Vítězem se stala firma Vekra 

Lázně Toušeň, která předloţila nejvýhodnější nabídku. Realizace akce se předpo-

kládá v průběhu jara 2009. 

7. Zastupitelé také rozhodli o prodeji domu č.p. 148 v Hořické ulici a souvisejících 

pozemků, který městečko zdědilo po panu Miroslavu Horákovi. Novými majiteli se 

stali Filip Kupka a Petra Nosková, kteří předloţili nejvýhodnější nabídku na odkup. 

Noví vlastníci jsou vázáni řadou podmínek, mimo jiné nesmí dům převést na dalšího 

vlastníka aţ do dokončení jeho celkové rekonstrukce a dále musí do pěti let provést 

kompletní opravu zevního pláště. V případě nesplnění všech podmínek má městys 

předkupní právo na zpětný převod nemovitostí za stejných podmínek, za kterých je 

prodal. 

 Koncem roku 2008 byla dokonče-

na první část tříletého projektu 

„Revitalizace veřejných prostranství“, 

který je spolufinancován z Regionálního 

operačního programu NUTS II. 16. září 

byl zahájen rozsáhlý projekt „Revitalizace 

veřejných prostranství městysu Mlázovi-

ce“. V rámci tohoto projektu dojde k re-

konstrukci více neţ 2000 m2 chodníků v 

centru městysu, revitalizaci zeleně, vý-

stavbě opěrné zdi pod Radnicí, rekon-

strukci veřejného osvětlení v řešeném 

území a k pořízení nového mobiliáře. Pro-

jekt je hrazen 7,5 % z rozpočtu městyse, 

zbylých 92,5 % financuje Evropská Unie 

a Královéhradecký kraj, prostřednictvím 

Regionálního operačního programu 

NUTS II. Severovýchod. Zahajovací eta-

pa zahrnovala rekonstrukci chodníků ve 

dvou úsecích. První navázal na loni vybu-

dované chodníky v severní části náměstí. 

Po nové dlaţbě se tak nyní chodci dosta-

nou aţ do ulice Gebauerova. Druhá část 

stavebních prací zrekonstruovala úsek od 

kostela, kolem Radnice aţ do Novopacké 

ulice. V obou případech byla rozebrána 

stará dlaţba, nebo byly odstraněny beto-

nové kusy a úseky byly zadláţděny zám-

kovou dlaţbou BEST Classico šedé bar-

vy. Samozřejmostí byla i výměna silnič-

ních a záhonových obrubníků, zpevnění 

úseků přejezdných auty a vybudování 

bezbariérových vstupů. Letošní práce byly 

dokončeny přesně podle harmonogramu.  
 Ve srovnání s objemem plánovaných 

prací v roce 2009 a 2010, můţeme s nadsázkou 

říci, ţe se jednalo o pouhou předehru. Druhá 

etapa realizace čeká městečko na jaře roku 

2009. Mlázovičtí občané se mohou těšit na 

zřetelné zkvalitnění prostředí v městečku. 

DOKONČENA 1. ETAPA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

SYSTÉM CZECHPOINT ROZŠIŘUJE 

OD 1. LEDNA 2009 SVÉ SLUŢBY 

 Od počátku loňského roku patří 

Mlázovice mezi obce, které výrazně usnad-

ňují svým občanům styk s některými úřa-

dy, protoţe provozují státní systém 

CZECHPOINT. Jeho prostřednictvím mo-

hou na počkání poskytovat  ověřené výpisy 

z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstří-

ku, Ţivnostenského rejstříku, Rejstříku 

trestů a dále provádět podání fyzických i 

právnických osob na zaloţení či změnu 

ţivností. Od 1.1.2009 jsou přidány, dopo-

sud obtíţně získatelné, výpisy z trestné 

karty řidičů (body za dopravní přestup-

ky) a výpisy ze seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů. Opět se tak rozšiřuje (a zdale-

ka ne naposledy) moţnost agend, které  

můţe občan snadno vyuţít ve své obci. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seriál na pokračování: HISTORIE MLÁZOVICKÉ POŠTY 

Celý rok 2008 jsme Vám přinášeli vyprá-

vění o historii našeho poštovního úřadu. 

Jeho autorem byl Josef Řehák, syn zakla-

datele úřadu. Z historických materiálů 

své sbírky zpracoval p. Ivo John. Právě 

pan John napsal krátké pokračování, 

které naleznete na této vložené straně a 

které definitivně zakončuje celý seriál.  

  

Závěrečná kapitola – na staré 

poště a 1. světová válka 
K zajímavému a poutavému vyprá-

vění syna Josefa Řeháka ml. o zaloţení 

poštovního úřadu před stopatnácti léty 

v Mlázovicích je moţné dodat některé 

další podrobnosti z vyprávění paní Mali-

nové z domova důchodců. Především co se 

událo v roce 1917, kdy zakladatel a první 

poštmistr pan Josef Řehák nar. 1846 ode-

šel na zaslouţený odpočinek. Se zrušením 

pošty v jeho domě v Nádraţní ulici čp. 56 

se jen tak lehko a bez emocí neobešel. 

Kdyţ pracovník nové pošty na náměstí 

přišel sundávat ze zdi domu poslední ce-

dulku s názvem „POSTE RESTANTE“, 

dal se pan Řehák do úpěnlivého pláče a 

lamentování, ţe si takovéto jednání neza-

slouţil. Prosil a přemlouval zaměstnance 

pošty, ať alespoň toto označení na domě 

ponechá. Veškeré argumenty o jeho sluţ-

bách nebyly nic platné, neboť ten byl pře-

svědčen, ţe označení by mohlo klamat 

veřejnost, zejména lázeňské hosty, jelikoţ 

se zde uţ tyto sluţby zajišťovat nebudou. 

Pracovníku pošty se po dalším vysvětlová-

ní podařilo pana Řeháka přesvědčit, ţe 

název Na staré poště určitě bude na věky 

spojováno s jeho jménem a s lidmi se kte-

rými spolupracoval. Ţe jeho zásluhy o 

zaloţení a slavnou éru pošty si budou při-

pomínat ještě další generace. To zabralo ze 

všeho nejvíce a je moţno říci, ţe tato slova 

se vskutku vyplnila. Na domku nynějšího 

majitele Josefa Podzimka je umístěna ce-

dulka „Zde se říká Na staré poště“ i 

s údaji, za jakých okolností k tomu došlo. I 

naše vzpomínka v mlázovickém zpravoda-

ji přispěla k uctění tohoto průkopnického 

činu našich pokrokových předků, kteří se 

svým dílem zaslouţili o vznik poštovního 

úřadu, který za toto dlouhé období sehrál 

prospěšnou a nezastupitelnou roli. Spojil 

naše lázeňské městečko se světem a napo-

mohl k tomu i okolním obcím Šárovcově 

Lhotě, Chotči, Mezihoří a Libínu, kam 

byla také pošta pravidelně doručována. 

V Šárovcově Lhotě byla však zřízena tzv. 

poštovna hned u nádraţí v obchodě se smí-

šeným zboţím u Víchů, kam odevzdával 

mlázovický postilión zvláštní pytel pro 

tuto obec a o jejíţ doručování se postaral 

invalida pan Vích sám. 

Pošta si se svými zaměstnanci za 

dvacet tři let svojí existence proţila také 

dva a půl roku z 1. světové války od roku 

1914 do roku 1917, kdy uţ déle nemohl 

pan Řehák svoji funkci poštmistra pro 

vyčerpání a časté churavění vykonávat. 

Nebylo ani divu, kdyţ ve svém vysokém 

věku se nečekaně dostal do válečného ob-

dobí, do těţké doby stálých kontrol a čas-

tého špiclování rakousko-uherských bez-

pečnostních orgánů. Práce na poště nebyla 

proto v tomto období vskutku jednoduchá. 

Z vyprávění pamětníků a tiskovin té doby 

lze odvodit, ţe po celé toto období byli 

pracovníci pošty zavalováni zásilkami 

všeho druhu; balíky a civilními obleky, 

které docházely od narukovaných vojáků 

z kasáren a výcvikových táborů z míst 

celého mocnářství. Zakrátko byly zase 

z Mlázovic a okolních obcí skoro kaţdý 

den zasílány balíčky vojákům z toho mála, 

co mohla rodina ušetřit, ať to bylo jídlo, 

teplé oblečení, hygienické potřeby a další 

nezbytné věci pro vylepšení ţivota 

v těţkých dobách ve výcviku či na frontě. 

Velmi často se stávalo, ţe tyto zásilky se 

navracely zpět, vše bylo zkaţené a plesni-

vé, neboť bojové útvary se pohybovaly 

z místa na místo, a proto nebyl adresát 

mnohdy k dostiţení. 

 Později zase docházely od vojínů 

spousty dopisnic, korespondenčních lístků 

a pohledů z místa pobytu, na které před 

poštou čekaly desítky nedočkavých rodin-

ných příslušníků s přáním, ţe jejich nej-

bliţší jsou stále v pořádku. 

V prvopočátcích války, kdy ještě panovalo 

mezi vojáky nadšení z rychlého vítězství a 

brzkého návratu domů, docházely písem-

nosti končící většinou „Zaplať pan Bůh 

jsem stále ţiv a zdráv.“ 

Popisované vypětí na poště se kona-

lo dnes a denně od ranních hodin, někdy 

aţ dlouho do večera, celý týden včetně 

soboty. V daleko menší míře docházely 

zprávy od vojáků-legionářů zejména po 

roce 1918, kdy se domů vracely celé pluky 

z ruské anabáze (tak se tento návrat nazý-

val) od Ukrajiny přes celé Rusko, Sibiř aţ 

do Vladivostoku. Dále většinou lodní ces-

tou do Ameriky a Kanady, dále vlakem 

k Atlantickému oceánu a opět po moři do 

Evropy. Po případě i další trasou přes Ja-

ponské moře, Korejskou úţinou, Singapur, 

Suezským Průplavem do Neapole, Mar-

seille, aţ do konečného přístavu v Terstu a 

následně vlakem do svých domovů. Zde 

byli srdečně vítaní tisícovými davy nedo-

čkavých spoluobčanů, kteří jim po celou 

cestu do vlasti vzdávali čest a slávu za 

jejich hrdinný návrat. 

Do vlasti bohuţel a čím dál častěji 

docházela špatná a smutná oznámení, jako 

v případě jedné a mnoha dalších, o které 

máme dobové písemné informace. Ta do-

šla na adresu Frau Maria Havlíček Mlázo-

vice – Böhmen na Korrespondenzkarte 

Červeného kříţe sdělující (celý text pone-

chán v neupravené podobě): Wenzel 

Havlíček Ers.Reg.Jag. N 518 Chrudim 

Marešice 1880 – is total 10.9.1914. Toto 

oznámení však došlo aţ 9.2.1917. Po válce 

bylo Krajským soudem v Jičíně ze dne 

1.11.1922 projednáváno úmrtí takto. Vác-

lav Havlíček byl listonošem na poště 

v Mlázovicích a jako vojín pluku č. 18 a 

tímto na Ruské frontě. Ve spisu se uvádí – 

poslední lístek je datován 5. září 1914, od 

té doby se pohřešuje, padl prý u Rawy 

Ruské. Toto řízení bylo za účelem prohlá-

šení za mrtvého a také rozloučení 

z manţelství. 

    KONEC 

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA MLÁZOVICKÉHO ZPRAVODAJE Č.12/2008  

Uprostřed snímku je s kronikou v ruce Josef Řehák, 
kronikář obce a pošmistr na staré poště od roku 1894 

do roku 1917. Dále příslušníci rodiny Horákových, 

Fr. Horák byl také postilionem. 

Před starým poštovním úřadem, většinou  hosté (nyní 
dům Josefa Podzimka v Nádražní ulici). 


