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Výrazná dominanta městečka je v rukou jeho občanů

MLÁZOVICE ZÍSKALY KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Poprvé od roku 1725, kdy byl
mlázovický kostel v současné podobě
dokončen, patří městečku. To jej získalo, po téměř dvouletém procesu, počátkem srpna 2009. Zastupitelé si od převodu slibují větší moţnost ovlivnění
jeho technického stavu.
Myšlenka na převod stavby kostela z církve na obec se zrodila koncem
roku 2007, při tvorbě rozpočtu městečka
na rok 2008. Zastupitelé se tehdy rozhodovali, zda budou i nadále poskytovat
Římskokatolické farnosti příspěvky na
jeho opravy. Vzhledem k neúnosné administrativní náročnosti, odmítli ve složitém
financování pokračovat. Zároveň se však
jednoznačně shodli, že Kostel Nejsvětější
Trojice je výraznou dominantou městečka
a důležitou kulturní památkou, která by
neměla zchátrat a být ostudou.
Proto byl starosta pověřen, aby
zahájil jednání s příslušnými církevními
institucemi o možném převodu do vlastnictví městysu. Původní návrh církve, aby
byla převedena pouze samotná stavba s
pozemkem, na kterém stojí, byl odmítnut
jako nepřijatelný. Mlázovice požadovaly,
aby došlo rovněž k převodu inventáře.
Veškeré vnitřní vybavení kostela pochází
z darů mlázovických občanů, určených
právě pro tento kostel. Od samého počátku tvořil inventář soubor vybavení mlázo-

vického kostela. Nebyl tedy žádný důvod,
aby některé předměty byly odvezeny do
depozitáře biskupství v Hradci Králové,
což byl další návrh. Nakonec církev souhlasila s požadavky městečka a převod
byl, po mnoha odkladech, počátkem srpna 2009, dokončen.
Mlázovice nyní vlastní významnou kulturní památku. Zastupitelé však
nechtějí zatěžovat svůj rozpočet vysokými částkami, které by putovaly do správy
kostela, na úkor jiných oblastí života. Jde
spíše o možnost tvorby různých projektů
k vyhlášeným dotacím na jeho obnovu
(což dosavadní vlastník nečinil vůbec),
zvýraznění při propagaci, možnost jeho
využití na různé kulturní akce či takové
detaily jako je řádná pojistka, kvalitní
zabezpečení nebo běžná údržba.
Navenek se v podstatě nejedná o
žádnou velkou změnu. Veškeré udržovací
a obnovovací práce, které se na této kulturní památce za posledních 20 let vykonaly, byly organizovány a spolufinancovány obcí. Po změně vlastníka vše bude
jednodušší a transparentnější. Využití
kostela zůstane i nadále pro potřeby věřících beze změny, částečně může být rozšířeno o další vhodné akce.
A jaké jsou dlouhodobé plány
týkající se obnovy památky? Nejprve se
obec pokusí sehnat peníze na opravu stře-

Nový strop ve školce a na Obecním úřadě
Silné vrčení stařičkých zářivek,
kapající olej z jejich kondenzátorů a odtrhávající se závěsy podhledů. To byl neradostný pohled na stropy v některých
obecních budovách. Proto bylo městečko
nuceno přistoupit k jejich rekonstrukci.
Stejně jako před dvěma lety na sále Radnice, byly v prostorách úřadu a školky
kompletně demontovány staré stropy a
nahradily je zcela nové. Pracovníci firmy
Tauchman Nová Paka namontovali
sádrokartonové netmelené kazety Rigips,
které jsou cenově dostupné, nepraskají a
dají se po čase i přemalovat. Do nových
podhledů byla instalována také nová svítidla, která zlepší světelné podmínky v

těchto prostorách a rovněž výrazně uspoří
elektrickou energii.
Modernizace stropů se týkala kanceláří Obecního úřadu (zasedací místnost
a sál jsou již dva roky v novém) a sociálních zařízeních dětí i personálů v Mateřské školce a také v její kuchyňce. Tyto
prostory školky jsou nyní připraveny na
případnou kompletní rekonstrukci rozvodů sítí a obkladů, o které zastupitelé uvažují v příštím roce. V dohledné době bude také nutné vyměnit celý strop ve třídě
a herně školky.
V uplynulých letech již městečko
investovalo ve školce do výměny oken,
dveří, regulace kotelny, zahrady atd.

chy, která je v havarijním stavu. Nutná je
i výměna shnilých oken, řešit by se měla
rovněž vysoká vlhkost obvodového zdiva.
Rozsáhlejší opravu by si zasloužily také
varhany či zeď kolem původního hřbitova. To vše a mnohé další může být hotovo za pět let nebo za dvacet. Záleží na
úspěšnosti získávání zdrojů financování.
Veškeré kroky budou pečlivě konzultovány a koordinovány z hlediska důležitosti s
příslušnými institucemi památkové péče.
Dokončený převod Kostela Nejsvětější Trojice chápe vedení městečka
jako „sňatek z rozumu“. Při stávajícím
systému financování církve by kostel v
příštích letech jen chátral. Protože je významným kulturním dědictvím i stavbou,
která vkládá obci typickou tvář, měl by
zůstat atraktivní i pro další generace.

!!! DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
V průběhu měsíce srpna obdrží většina
vlastníků nemovitostí v Mlázovicích pozvání na projednání povolení k přípojkám
do kanalizace. Jedná se o zákonný proces,
který je spojen s žádostí obce o stavební
povolení na rekonstrukci kanalizace. Každý z vlastníků nemovitosti bude proto
pozván k projednání (3.9.2009 na OÚ
Mlázovice). Vaše účast na projednávání je
zbytečná, protože přípojky již existují, v
případě rekonstrukce kanalizace půjde
pouze o jejich výměnu ve stávající trase.
Zákon ale předepisuje i v tomto případě
stavebnímu úřadu, aby vlastníky nemovitostí pozval k projednání. Všichni pozvaní
se samozřejmě mohou zúčastnit, ale jde
pouze o formalitu a spíše o ztrátu času,
takže pozvání lze bez obav ignorovat.

Mlázovičtí hasiči slouţili směnu s profesionály
Výjezdová jednotka SDH Mlázovice slouţila v sobotu 18. července
2009 denní směnu na útvaru Územního
odboru HZS Jičín. V průběhu dne dobrovolní hasiči absolvovali různé etapy
výcviku i „ostrý“ výjezd.
V rámci zkvalitňování odborné
přípravy dobrovolných hasičů, rozhodlo
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, že výjezdové jednotky
dobrovolných hasičů JPO II. a III. mohou
sloužit dvakrát ročně den, společně s profesionálními hasiči, na svých spádových
útvarech.
Novinku uvítali i mlázovičtí hasiči
a v sobotu 18. července 2009 zahájili v
7.00 hodin, společně se svojí technikou,
výkon služby na územním odboru v Jičíně. Měli nachystaný velmi bohatý denní
program. Úvodní krátké teoretické školení vystřídal praktický výcvik. Nejprve
zásah na 30ti metrovém výsuvném žebříku, který odpovídá výšce devítipodlažní
budovy. Následovala zkouška zásahu na
výsuvné plošině, která se vyšplhá až do
dvaceti sedmi metrů.
Nejobtížnější byl ale nácvik záchrany a evakuace člověka z těžko dostupných prostor. V absolutní tmě sklepa
museli všichni, za pomoci dýchacího přístroje, nalézt postiženého a poté jej vyprostit a dopravit do bezpečí. Neméně
zajímavá byla také zkouška vyprošťování
zraněných z havarovaného vozidla při
dopravní nehodě. Během několika minut
hasiči pomocí speciálního hydraulického
nářadí doslova rozstříhali osobní auto.

Náhoda tomu chtěla, že v průběhu
výcviku na základně byl nahlášen případ
dopravní nehody, a tak hasiči vyjeli, společně s profesionály z útvaru, k odstraňování jejich následků do Chýjic. Pozorným
kolemjdoucím jistě muselo být v sobotu
odpoledne divné, proč v Jičíně potkávají,
kromě zásahového vozu jičínských hasičů, také houkající mlázovickou cisternu.
I když byla směna s profesionály
vyčerpávající, všichni mlázovičtí hasiči si
ji pochvalovali a shodli se, že toto je výcvik, který má velké opodstatnění. Pomůže při zvyšování kvalifikace dobrovolných hasičů, ale také při zdokonalování
souhry mezi nimi a profesionálními útvary během společných zásahů. Proto se
naši „dobráci“ již dnes těší na další směnu do Jičína.

Střípky z práce Obecního úřadu
● Během dvou let zasáhla již poněkolikáté větrná smršť a následně kůrovec obecní
lesy. Nuceně bude vytěženo opět velké
množství dřeva.
● Městečko Mlázovice obdrţelo v srpnu
2009 dotaci z Evropských fondů (IOP)
přesahující 50 tisíc korun. Tato dotace je
určena na zlepšení technických prostředků pro kontaktní místo veřejné
správy CZECHPOINT.
● V průběhu srpna 2009 došlo na obecních veřejných prostranstvích k frézování
pařezů vykácených stromů. Odstraněny
byly i velmi staré kusy, které bránily strojové údržbě trávníků a kazily estetický
dojem.
● V minulém čísle jsme Vás informovali
o plánovaném spuštění zásadních změn
v jízdních řádech autobusové dopravy,
od 1. září 2009. Vzhledem k tomu, ţe
Královéhradecký kraj se doposud nedohodl s dopravci, spuštění změn se odkládá. Nyní se uvaţuje, ţe k nim dojde od
poloviny prosince 2009.

POZVÁNKA NA CYKLISTICKÉ
ZÁVODY DĚTÍ

V letošním roce již potřetí pořádá Lázeňský mikroregion cyklistické závody dětí
pod názvem „O pohár Lázeňského mikroregionu“. Závody se konají v sobotu 15.
Součástí výcviku byl i nácvik vyproštění raněsrpna 2009 v Lázních Bělohrad. Prezentace
ných z havarovaného vozu - na snímku „v akci“
závodníků bude probíhat od 9.30 do 10.15
hydraulické kleště
hodin v Lázeňském domě. Připraveny jsou
závodní okruhy od 350m - 1400m v městském parku. Závodit mohou žáci ve 4 věkových kategoriích, s datem narození od
roku 1996 a mladší. Povinnou výbavou je
cyklistická přilba. Bližší informace získáte
Druhý prázdninový víkend patřil tenisovým nadšencům. Martin Šídlo a na Obecním úřadě v Mlázovicích.
Tomáš Herbrych uspořádali pro amatérské hráče povedený tenisový turnaj. I přes
počáteční nepřízeň počasí byl v neděli znám vítěz.
18. a 19. června 2009 se uskutečnil na novém tenisovém kurtu s umělým povrchem v Mlázovicích tenisový turnaj jednotlivců. Celkem se přihlásilo dvanáct hráčů,
k prezentaci před začátkem soutěže se jich však dostavilo deset. Vlastní turnaj začal v 9
hodin základní skupinou. Vylosované dvojice hráčů se postavily proti sobě, poražení z
těchto duelů končili, s výjimkou jednoho, na kterého se usmálo štěstí při losu a postoupil do dalšího kola také. Výsledky 1. kola: Tomáš Herbrych : Zdeněk Fišer 2:6, 2:6,
Michal Špidlen : Jiří John 6:1, 6:3, Stanislav Bitnar : Jiří Podzimek 6:0, 6:1, Tomáš
Sláma : Marek Kvitský 6:2, 6:1, Martin Šídlo : Martin Čapek 6:0, 6:0.
K pěti postupujícím do čtvrtfinále byl vylosován šestý Jiří Podzimek. Čtvrtfinálové zápasy začaly v 13.30 hodin, k prvnímu zápasu nastoupil Standa Bitnar a Jiří Podzimek. Z důvodu velké nepřízně počasí, zůstal tento zápas nedohrán a turnaj byl následně pro sobotní den ukončen. Pořadatelé se s hráči dohodli na tom, že se bude pokračovat druhý den ráno a tak se i stalo. Výsledky čtvrtfinále: Špidlen : Fišer 6:1, 6:2, Bitnar : Podzimek 6:0, 6:0, Sláma : Šídlo 2:6, 6:4, 5:7. Losem postoupil do semifinále turnaje ke třem postupujícím T. Sláma.
Po nich následoval duel T. Slámy a S. Bitnara o druhé postupové místo do finále.
Utkáni skončilo 2:6 a 2:6. Ve finále prvního ročníku tenisového turnaje se utkali M.
Šídlo a S. Bitnar. Utkání skončilo vítězstvím M. Šídla 9:4 na hry v jednom setu, neboť
se hrálo po dohodě finalistů do 9 her.

1. ročník tenisového turnaje mezi kapkami deště

Celkové pořadí v turnaji: 1. M. Šídlo, 2. S. Bitnar, 3. M. Špidlen, 4. T. Sláma, 5. Z.
Fišer, 6. J. Podzimek, 7. T. Herbrych, 8. J. John, 9. M. Kvitský, 10. M. Čapek.
Tomáš Herbrych, Martin Šídlo

Účastníci 1. ročníku tenisového turnaje
po vyhlášení výsledků

Pokračování historického vyprávění: Mlázovičtí legionáři
Na základě mnoha kladných ohlasů, které přineslo publikování pamětí o
mlázovické poště, Vám přináší pan Ivo
John další zajímavé povídání, na počest
mlázovických hrdinů, kteří bojovali za
naši svobodu. Pokračování z minulého
čísla:
Památce Bohumila Klepla,
příslušníka čsl. legií na Rusi
Legionář Bohumil Klepl, narozen
9.12.1889 v Mlázovicích č.p. 55, syn rodičů Václava Klepla a Barbory rozené Vojtěchové čp. 43.
Měl sedm sourozenců, z nichž bratr
František, okresní cestmistr ve Vysokém
Mýtě, postavil v Mlázovicích na náměstí v
roce 1926 novou lázeňskou budovu za
spoluúčasti Miroslava Novotného, majitele
starých lázní v Podlesí. Jediným přímým
potomkem rodu Kleplů v Mlázovicích je
již pouze František, syn cestmistra. Další z
bratrů Josef nar. 28.3.1888 převzal v roce
1927 hospodářství čp. 55 a za manželku si
vzal Annu rozenou Dobešovou ze Šárovcovy Lhoty. Stal se jedním z největších
sedláků v obci, ale především vzorným a
úspěšným hospodářem. Od roku 1923 až
do roku 1939 byl starostou obce.
Bohumil Klepl, původním povoláním zahradník, byl na bojiště I. světové
války povolán již 26. července 1914, neboť věkem 25 let splňoval podmínky domobraneckých odvedenců.
V prvních dvou dnech částečné
mobilizace nastoupil do Jičína k 74. pěšímu polnímu pluku, odkud byli všichni
během dvou dnů transportováni vlaky do
Hradce Králové a Jaroměře - Josefova do
místních kasáren. Tam byli podrobeni
zdravotní lékařské prohlídce a následně
odvodu, případně prodělali krátký výcvik a
co nejrychleji se svým oddílem odjížděli
na jižní srbskou nebo východní ruskou
frontu.
Bohumil Klepl měl štěstí, neboť
útrapy bojů v rakouské armádě přežil bez
úhony a společně s dalšími vojáky přeběhl
na druhou stranu fronty. Delší dobu, než se
mohl přihlásit do čsl. legií, byl jako zajatec, kdy pracoval na statcích sedláků jen za
to, aby mu byla poskytnuta skromná strava.
Do legií vstoupil 20.12.1917, po
památné bitvě u Zborova, kdy došlo k rozkladu ruské fronty a v porevolučním chaosu se česká armáda musela stahovat dále
na východ.V Borispolu a v místech okolo
Kyjeva se začala tvořit druhá divize. Pakt
mezi Ukrajinci, Němci a Rakušany rozho-

dl o dalším rychlejším postupu směrem na
Ural a plánovanému přesunu do Francie.
Začátkem roku 1918 začal velký a
rychlý ústup, neboť v krátkém čase dorazily na kyjevské nádraží první vlaky s Němci. Nebývalým tempem přešlo naše vojsko
do městečka Ična, kde byl celý pluk naložen do vlaku a převezen dále na východ.
Byl to poslední vlak, který mohl být použit, což této jednotce bezesporu zachránilo
životy. V té době probíhaly těžké boje u
Bachmače. Němci byli zahnáni a nádraží
bylo zajištěno pro další pohyb vojsk. Během cesty došlo k dalším bojovým střetům
na povolžské frontě, Simbirsku, Bugulmě
a jinde.

V červenci 1918 byl v Samaře vytvořen 10. střelecký pluk "Jana Sladkého
Koziny" do kterého byl Bohumil Klepl
zařazen k 8. rotě. Velitelem tohoto pluku
se v červnu 1919 stal Mikuláš Čila, nar. 6.
ledna 1883 v Nové Pace. Veliteli pluku
postoupil rozkaz chránit železnici v oblastech Ačinsk, Kursk a Krasnojarsk. Pluk se
rovněž podílel na řízení dopravy našich
vlaků a za stálých bojů zde setrval až do
ujednání příměří s místní sovětskou vládou. Po tomto aktu se pluk bezpečněji
přemístil do Irkutska, významného města
na Sibiři.
V Irkutsku dostal velitel rozkazem
odevzdat místní vládě zlatý ruský poklad
pozůstávající ze 4 tisíc beden se zlatými
mincemi, asi 3 tisíce beden tzv
"samorodek" (surové zlato). Byla to náročná úloha vyžadující značné obezřetnosti a
jistoty. Zlato bylo uloženo ve 48 vagonech
a stálo na nádraží, vše bylo přepočítáno,
podepsáno a předáno i s dokumenty. Při
střežení vlaku odpovědně plnil úkoly i náš
rodák z Mlázovic Bohumil Klepl.
1. března 1920 byl ukončen odjezd
všech legionářských vlaků z Irkutska. Při
evakuaci československých legií z Ruska
bylo vypraveno 40 lodních transportů,
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které přesunuly celkem 67 730 osob, z
toho 56 459 vojáků a 11 271 civilistů. Lodě s evakuovanými vyplouvaly z Vladivostoku třemi trasami: kolem Asie, přes
Suezský průplav do Terstu, přes Tichý
oceán, Panamský průplav, Atlantický oceán do Terstu nebo Hamburku, přes Tichý
oceán, Kanadu, Atlantický oceán do Hamburku.
První transport italskou lodí Roma byl
vypraven 15. ledna 1919 s raněnými, poslední pak 2. září 1920 s části jednotek 3.
střelecké divize. Kromě 4 112 legionářů
padlých v Rusku zemřelo několik dalších
na následky onemocnění v průběhu lodního transportu. Podmínky na lodích nebyly
pro mužstvo nijak komfortní, strava jednotvárná a do toho nesnesitelné tropické počasí.
Bohumil Klepl se vrátil do vlasti 12.
února 1920, 14. transportem na lodi Edellin. Byl s velkou radostí přivítán svými
sourozenci a přáteli z obce. Návrat domů
po tolika letech byl skutečně velkou událostí.
S chutí se pustil do výstavby nového
obydlí a jak napsal do své kroniky František Horák - tuto dřevěnou roubenku čp.
173 postavil Klepl, ruský legionář, podle
vzoru z Ruska přijatého: za manželku si
vzal Františku rozenou Borčickou z Konecchlumí (nar. 1897), postupně začal
budovat svoje zázemí v Mlázovicích. Využíval zkušenosti, které nasbíral pro civilní
život ve východních končinách Sibiře.
Jeho činnost ve svobodném státě, v
Československé republice, byla ukončena
tragickou událostí. Stalo se to po dvanácti
letech od návratu z války. František Horák
poznamenal do kroniky: Když Bohumil
Klepl 7. června 1932 postřikoval stromy v
Dvořákově hostinci v Konecchlumí, na
dvoře se dotknul tyčí elektrického vedení,
a poněvadž stál na mokré zemi, byl elektrickým proudem zabit.
Pohřeb se konal od jeho domu průvodem na místní hřbitov za hojné účasti
spolubojovníků i vojáků z dalších bojišť a
téměř všech občanů Mlázovic .
Syn Bohumila Klepla, po otci též
Bohumil, narozen 1933, studoval na vysoké škole ČVUT v Praze na fakultě strojního inženýrství a potom pokračoval ve studiu v Moskvě na fakultě přístrojů jemné
mechaniky vysoké školy strojní, kterou
ukončil v roce 1958. Za manželku si vzal
Natalii roz. Ogandžanovou - Arménku z
Tbilisi. Ještě v Moskvě se narodil syn Bohumil, v pořadí třetí Bohumil.
Po návratu do republiky začali
oba pracovat v Pardubicích, kde přišla na
svět dcera Nataša. Syn ukončil studia na
DAMU v Praze a stanul na umělecké dráze, dcera působí v dřevozpracujícím podniku.

